
 

 

 

 ค าขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษธนทรัพย์ 
 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์  
 หนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝาก (กรณีใช้เงินฝากค้ าประกัน) 
 เอกสารประกอบของ  ผู้ขอกู้ และ คู่สมรส   
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวท่ีทางราชการออกให้ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้แนบใบส าคัญการหย่า หรือส าเนามรณบัตร     
 ส าเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล  

              (ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ) 
 สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนการยื่นขอกู้   
 สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์เพื่อรับเงินกู้  
 ท าบันทึกข้อตกลงถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีต้องการใช้บัตร ATM ท ารายการถอนเงินฝาก 

หมายเหตุ กรณีไม่ประสงค์จะท ารายการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรนิกส์ของธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ท่านสามารถถอนเงินฝากหน้าเคาน์เตอร์บริการของสหกรณ์เท่านั้น 
 
 

   

 

  กรอกเอกสารด้วยปากกาหมึกสีน้ าเงินหรือสีด าด้วยลายมือเดียวกัน หรือ ใช้เครื่องพิมพ์ ให้สะอาด เรียบร้อย 
ถูกต้อง ชัดเจน (ห้ามใช้ปากกาหมึกต่างสีโดยเด็ดขาด) 

  ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน   
  มีพยานลงนามรับรองในช่องพยานให้ครบถ้วน 
 หากจ าเป็นต้องแก้ไข ให้ขีดฆ่าด้วยปากกาและเขียนแก้ไขด้วยหมึกสีเดียวกันด้วยความสะอาดเรียบร้อย แล้วลง

ลายมือช่ือแบบเต็มก ากับทุกครั้ง (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด)    
 
 

หลักฐานประกอบการกู้พิเศษธนทรัพย์ 
 

ข้อควรปฏิบัติ 

 

ค ำเตือน การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา  

 



   

 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

ค าขอและสัญญากู้เงินพิเศษธนทรัพย์ 

                                          เขียนที่............................................................................................ 
               วันที่............................................................................................... 

    ข้อ 1.ข้าพเจ้า .................................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน....................................................  
วัน เดือน ปีเกิด.......................................................  เลขที่สมาชิก.............................. อาชีพ     ข้าราชการ    ข้าราชการบ านาญ  
  ลูกจ้างประจ า    อื่น ๆ ..........................................................หน่วยงาน.............. ....................................................................
ต าแหน่ง.......................................... ........................................อัตราเงินเดอืน/คา่จ้าง เดอืนละ.....................................บาท   ท่ีอยู่ปัจจุบัน  
บ้านเลขที่...................ถนน................................................ซอย.............................................หมู่ที่............ต าบล...............................................
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ที่บ้าน......................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.................................................มีสถานภาพ   โสด    หย่า   หม้าย   สมรส    
    ข้อ 2.ข้าพเจ้าขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด ซ่ึงต่อไปในค าขอและสัญญากู้เงินพิเศษธนทรัพย์นี้
เรียกว่า “สหกรณ์”   จ านวน.............................................บาท (...................................................................................................................) 
เพื่อน าไปใช้ ............................................................................................................................. ......................................................................... 

ข้อ 3.ข้าพเจ้าตกลงช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน โดยช าระหนึ่งเดือนต่องวด งวดละ............................บาท 
(.................................................................................) รวม...............งวด (....................................................................)เร่ิมช าระงวดแรก
ตั้งแต่เดือน......................................เป็นต้นไป หากข้าพเจ้าผิดนัดช าระเดือนใดเดือนหน่ึง ข้าพเจ้าจะต้องช าระหน้ีตามจ านวนท่ีค้าง
ช าระให้แก่สหกรณ์ท้ังจ านวนทันที และยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิ
ได้รับจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสัญญากู้เงินน้ีจนครบถ้วน 

ข้อ 4.ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้าง
ช าระเป็นรายวันนับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ตามข้อ 2. เป็นต้นไป และในกรณีมีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อใด 
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอตัราท่ีเปล่ียนแปลงนั้นได ้

ข้อ 5.ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักช าระหนี้เงินกู้ ภาระค้ าประกัน ดอกเบี้ยค้าง และอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าต้องช าระต่อสหกรณ์ (หาก
มี) และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ที่เหลือ โดย  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ของข้าพเจ้า ท้ังน้ีให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวน
ดังกล่าวไปแล้วครบถ้วนตามเอกสารการรับเงิน และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือโอนเงินเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาฉบับน้ี 

ข้อ 6.ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หัก เงินได้รายเดือน เงินหุ้น เงินฝาก เงิน
บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ทางราชการหรือสหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้าเพื่อช าระหนี้ดังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิก
ข้อตกลงน้ีจนกว่าจะช าระหน้ีครบถ้วน 

 ข้อ 7.ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินและให้ถือว่าข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว
รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่จะก าหนดข้ึนใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือ
ระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที 

ข้อ 8.ข้าพเจ้าขอน าเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ปัจจุบันและที่จะมีข้ึนในภายหน้าเป็นประกันเงินกู้ค ร้ังนี้ ในกรณีที่เงินกู้มีอันถึง
ก าหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายินยอมให้น าทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากมาช าระหนี้ได้ 

ข้อ 9.กรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้นี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ทันที 

 ข้าพเจ้าและคู่สมรส (ถ้ามี) ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

                     ลงช่ือ.................................................................ผู้กู้  
                          (...................................................................) 

        ลงช่ือ............................................... ..................คู่สมรส 
              (...................................................................) 

                     ลงช่ือ.................................................................พยาน  
                          (...................................................................) 

          

                     ลงช่ือ.................................................................พยาน  
                          (...................................................................) 

        ลงช่ือ...............................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
              (.................................................. .................) 

 
 

 

เลขที่รับ................/..................... 
วันที่............................................. 

เลขที่สัญญา............./.................. 
วันที่............................................. 



 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด  
เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ 

                                                                          ท าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 
                  วันที่...................................................................... 

   โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน........ .....................................
ทีอ่ยู่เลขที่...................ถนน.............................................ซอย..........................................หมู่ที่..................ต าบล...............................................
อ าเภอ..................................................................จังหวัด...................................................................  
รับราชการหรือท างานในต าแหน่ง.........................................................................หน่วยงาน................. ...........................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด สมาชิกเลขที่............................ท าหนังสือยินยอมฉบบันี้ไว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังนี ้
    1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า              
พึงได้รับจากทางราชการ ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ใน
ฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นล าดับแรกตามจ านวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งไป 
จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับส้ินไป การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 
    2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบค าส่ัง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ด าเนินการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อช าระหนี้หรือ
ภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วน
ราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดเดิมด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 
    3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือนให้
สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่ง
เป็นไปตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
มาตรา 8   

    หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน  

 

                                                      ลงช่ือ............................ ........................................ผู้ให้ค ายินยอม                                          
                                                            (...................................................................) 

                                                      ลงช่ือ....................................................................พยาน                                          
                                                            (...................................................................) 

                                                      ลงช่ือ....................................................................พยาน                                          
                                                            (...................................................................) 
 

ค ารับรองของเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินเดือนและรายการหักเงินดังรายการต่อไปนี้เป็นความจริง และยินดีให้ความร่วมมือหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินได้อื่นๆ

ของผู้กู้ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ฯเป็นล าดับแรกตามกฎหมายจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 

เงนิเดือน 
รายการหกัอืน่ๆ (ยกเวน้หักสหกรณ์) คงเหลือก่อน 

ภาษี กบข./กสจ./ปกส. ฌกส. ธ.อ.ส. ธ.ออมสนิ ธ.กรุงไทย อื่น  ๆ หักสหกรณ ์
         

 
ลงชื่อ.........................................................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                                                (.........................................................................) 
 


