
 

 
 

เอกสาร  
 ค าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ ATM , สัญญาค  าประกันเงินกู้สามัญ ATM 
 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้ขอกู ้และผู้ค  าประกัน 
  เอกสารประกอบของผู้ขอกู้และคู่สมรส , ผู้ค  าประกันและคู่สมรส 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวที่ทางราชการออกให้ 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้แนบใบส าคัญการหย่า หรือส าเนามรณบัตร     
 ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  

              (ใหล้งลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ) 
  สลิปเงินเดือน เดือนสุดทา้ยก่อนการยื่นขอกูข้องผู้ขอกู้และผู้ค  าประกัน  
  หนังสือรับรองการหักเงินเดือน กรณีผู้ขอกู้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ส าเนาเลขทีบ่ัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย   

เงื่อนไข  
 ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ 
 

 
 

 กรอกเอกสารด้วยปากกาหมึกสีน  าเงินหรือสีด าตัวบรรจง ให้สะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน  
(ห้ามใช้ปากกาหมึกต่างสีโดยเด็ดขาด) 

  ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน   
  มีพยานลงนามรับรองในช่องพยานให้ครบถ้วน 
 หากจ าเป็นต้องแก้ไข ให้ขีดฆ่าด้วยปากกาและเขียนแก้ไขด้วยหมึกสี เดียวกันด้วยความสะอาดเรียบร้อย แล้วลง

ลายมือชื่อก ากับการแก้ไขทุกครั ง (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด)    
 

 

 

การกู้สามัญ ATM 
 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้กู้ และ ผู้ค้ าประกัน 

 

ค ำเตือน การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา และความผิดทางวินัยร้ายแรง  

 



   
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

ค าขอและหนังสือสัญญากู้เงนิส าหรับเงนิกู้สามัญ ATM 
                                          เขียนท่ี............................................................................................ 

                 วันท่ี............................................................................................... 

 ข้อ 1.ข้าพเจา้ ........................................................................................................ เลขประจ าตัวประชาชน...............................................  

วัน เดอืน ปีเกิด.......................................................  เลขที่สมาชิก.......................อาชีพ     ข้าราชการ    ข้าราชการบ านาญ    ลูกจ้างประจ า  

ต าแหน่ง........................................................................................................................... .........มสีถานภาพ   โสด   สมรส   หย่า   หมา้ย    

หน่วยงาน...............................................................................................อัตราเงินเดอืน/ค่าจ้าง เดือนละ.....................................บาท     

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.........................หมูท่ี่...........ถนน..............................................ต าบล....................................อ าเภอ/เขต..................................

จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์ท่ีบ้าน...................................โทรศัพท์ท่ีติดต่อไดส้ะดวก.................................. 

 ข้อ 2.ข้าพเจา้ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM ไวก้ับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด เรียบร้อยแล้ว จึงขอกู้เงินสามัญ ATM 

ตามหลักเกณฑ์ จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด ซึ่งต่อไปในค าขอและสัญญากู้เงินสามัญ  ATM นี้เรียกว่า “สหกรณ์”                                     

ในวงเงินจ านวนไม่เกิน..................................................บาท (......................................................................................................................................) 

โดยไม่มีก าหนดเวลาสิ้นสุดสัญญาจนกว่าข้าพเจ้าหรือสหกรณ์จะบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนี้ และเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ข้าพเจ้าตกลงจะช าระหนี้

ท้ังหมดในทันที โดยจ านวนเงินท่ีกูไ้ปน้ันให้ถือตามจ านวนเงินท่ีท ารายการครั้งสุดท้ายรวมหนีค้งค้างท้ังหมดท่ีได้ท ารายการตามข้อ 3. 

ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าต้องการใช้เงินกู้ ไม่เกินวงเงินกู้ตามข้อ 2. ให้ท ารายการเบิกท่ีเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย 

จ ากัด เพื่อโอนเงินจากบัญชีของสหกรณ์ไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขา..................................เลขที่บัญชี........................................ 

ของข้าพเจา้และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ใชต่้อไป การโอนเงินกู้เข้าบัญชีในวันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จาก

สหกรณ์แล้วในวันน้ัน 

ข้อ 4.ข้าพเจ้าตกลงช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 100 งวดเดือน นับจากวันท่ีสหกรณ์

โอนเงินกู้ครั้งสุดท้ายจากบัญชีของสหกรณ์เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด ของข้าพเจ้า  หากข้าพเจ้าผิดนัดช าระเดือนใดเดือน

หนึ่ง ข้าพเจ้าจะต้องช าระหนี้ตามจ านวนที่ค้างช าระให้แก่สหกรณ์ทั้งจ านวนทันที และยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล 

หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามอียู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์น ามาช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้จนครบถ้วน 

 ข้อ 5.ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆไปโดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากเงินต้นค้างช าระเป็น

รายวันนับจากวันท่ีไดร้ับเงินกู้จากสหกรณ์ตามข้อ 3. เป็นต้นไป และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียดังกล่าวเมื่อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์

คิดดอกเบ้ียตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงน้ันได้ 

ข้อ 6.ข้าพเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ ผู้บังคับบัญชา หรอืเจา้หน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือน เงินหุ้น เงินฝาก เงินบ าเหน็จบ านาญ 

หรอืเงินได้อ่ืนใดท่ีทางราชการหรอืสหกรณ์พึงจา่ยให้ข้าพเจา้เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้จนกว่าจะช าระ

หนี้ครบถ้วน 

 ข้อ 7.ข้าพเจา้ได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้เงินและใหถ้อืว่าข้อบังคับและระเบียบดังกล่าวรวมท้ังข้อบังคับ

และระเบียบท่ีจะก าหนดขึ้นใหมห่รอืแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้า

ผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธเิรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที 

ข้อ 8.กรณีท่ีข้าพเจา้ได้กูเ้งินจากสหกรณ์ไปมากกว่าทุนเรอืนหุ้นท่ีข้าพเจา้มอียู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าตกลงจัดหาผู้ค้ าประกันเพื่อเป็นหลักประกัน

การช าระหนี้เงินกู้คนืตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 9.กรณีท่ีข้าพเจา้ผิดสัญญาเงินกู้น้ี ข้าพเจา้ตกลงยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ทันที 

ข้อ 10.กรณีข้าพเจา้ไดกู้้เงินจากสถาบันการเงินอ่ืนหลังจากนีข้้าพเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เรียกหน้ีคืนก่อนเป็นล าดับแรก 

 ข้าพเจา้และคู่สมรส (ถ้าม)ี ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีแ้ลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

                     ลงชื่อ.................................................................ผู้กู้  

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

        ลงชื่อ.................................................................คู่สมรส  

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

                     ลงชื่อ.................................................................พยาน 

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

  

                     ลงชื่อ.................................................................พยาน 

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

          ลงชื่อ..............................................................เจา้หน้าท่ีผู้ตรวจ 

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

เลขที่รับ..................../..................... 

วันที่............................................... 

เลขที่สญัญา................./.................. 

วันที่................................................ 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

หนังสือสัญญาค้ าประกันเงนิกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ ATM 

 ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันตามรายชื่อท้ายหนังสือสัญญาฉบับนี้ ขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด   

ดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1.ตามที่สหกรณ์ไดใ้ห้................................................................................................ ...กู้เงิน จ านวนเงินกู้..........................................บาท 

(..................................................................................................................) ตามค าขอแ ละหนังสือสัญญากู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญ ATM                   

เลขที่......................ลงวันท่ี.................................................................................  ข้าพเจ้ ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนภาระตดิพันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีน้ันดว้ย 

 ข้อ 2.ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ

เรยีกคืนเงินกู้กอ่นก าหนดตามที่กลา่วไวใ้นหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญน้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ันๆ ทุกประการ จนกว่า

หน้ีสนิ และค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระตดิพัน จะได้ช าระครบถ้วนแลว้ 

 ข้อ 3.ข้าพเจ้ารับทราบว่าตามหนังสือสัญญากู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญ ATM น้ัน ผู้กู้สามารถท ารายการขอรับเงินกู้ได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้งแต่         

ไม่เกินวงเงินตามสัญญาเงินกู้สามัญ ATM 

ข้อ 4.ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันนี ้

จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจา้ค้ าประกันไว้นีจ้ะได้ให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจา้ 

 ข้อ 5.ในกรณีท่ีข้าพเจา้จะต้องช าระหนีแ้ทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ไดส้ง่หนังสือบอกกลา่วให้แก่ข้าพเจา้แลว้ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิด

นัด  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือน  เงินหุ้น เงินฝาก เงิ นบ าเหน็จบ านาญ หรือ

เงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ หรอืสหกรณ์พึงจา่ยให้ข้าพเจา้ เพื่อช าระหนี้ดังกล่าว โดยข้าพเจา้จะไม่ยกเลกิข้อตกลงนี ้จนกว่าจะช าระหน้ีครบถ้วน 

 ข้าพเจา้และคู่สมรส (ถ้าม)ี ไดอ่้านและเข้าใจข้อความในสัญญานีแ้ลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

ชื่อ ที่อยู่ ผู้ค้ าประกัน ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 

 

1.ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี 

เลขที่สมาชิก.................ต าแหน่ง............. ........................................................

หน่วยงาน............................................................................................................

อัตราเงินเดือน/ค่าจา้ง............................บาท โทรศัพท์.............................................. 

มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย     

 

 

.................................................... 

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

เลขประจ าตัวประชาชน 

.................................................... 

 

 

.................................................... 

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

เลขประจ าตัวประชาชน 

.................................................... 

 

2.ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี 

เลขที่สมาชิก.................ต าแหน่ง............. ........................................................

หน่วยงาน.............................................................................................................

ตราเงินเดือน/ค่าจา้ง...............................บาท โทรศัพท์.............................................. 

มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย     

 

 

.................................................... 

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

เลขประจ าตัวประชาชน 

.................................................... 

 

 

.................................................... 

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

เลขประจ าตัวประชาชน 

.................................................... 

                             

                           ลงชื่อ..............................................................พยาน                          ลงชื่อ...............................................................พยาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือยินยอมให้หักเงนิเดือนหรือค่าจ้าง หรอืเงนิอื่นใด  

เพื่อช าระหน้ีหรอืภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

                                         ท าที่.............................................................................................. 

                 วันท่ี............................................................................................... 

 โดยหนังสอืฉบับนีข้้าพเจา้.............................................................................. .................................อายุ.......................................ปี  

เลขประจ าตัวประชาชน............................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี.................. .......ถนน.............................................หมูท่ี่..................

ต าบล.................................................................อ าเภอ................................................... ...............จังหวัด................................................................... 

รับราชการหรือท างานในต าแหน่ง.......................................................................................หน่วยงาน............... .............................................................

และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม ่จ ากัด สมาชิกเลขที่......................................ท าหนังสอืยินยอมฉบับนีไ้วแ้ก่สหกรณ์ ฯ ดังนี้ 

1. ข้าพเจา้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรอืเจา้หน้าท่ีผู้จ่ายเงินของข้าพเจา้ หักเงินเดอืนหรอืค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจาก

ทางราชการ ท่ีถงึก าหนดจา่ยแก่ข้าพเจา้นั้น เพื่อช าระหนี้ หรอืภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก 

ค่าเบ้ียประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นล าดับแรกตามจ านวนท่ีสหกรณ์ ฯ แจ้งไป  จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป 

การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจา้นีม้อิาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 

2. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 

ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการท่ีสังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันท่ีรับทราบค าสั่ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วน

ราชการท่ีข้าพเจา้สังกัดใหมด่ าเนินการหักเงินได้รายเดอืนหรอืเงินได้อ่ืนใดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อ

สหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรยีกเก็บดังกลา่ว ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ เช่นเดยีวกันกับท่ีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดเดิมด าเนินการได้

เช่นเดยีวกัน 

 3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือนให้

สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งเป็นไป

ตามความในมาตรา ๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘   

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ของข้าพเจา้ทุกประการ จงึลงลายมอืไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

         ลงชื่อ...............................................................พยาน 

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

         ลงชื่อ...............................................................พยาน 

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ขอรับรองว่าผู้กู้ยังปฏิบัติราชการอยู่จรงิ ไม่อยู่ในระหว่างสอบสวนทาง

วินัยอย่างรา้ยแรง และมคีุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้กู้ 

 

ลงชื่อ............................................................ 

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

ต าแหน่ง......................................................... 

ค ารับรองของเจ้าหน้าที่การเงิน 

ข้าพเจา้ขอรับรองว่าเงินเดอืนและรายการหักเงินดังรายการต่อไปนี้เป็นความจริง และยินดีให้ความร่วมมือหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินได้

อ่ืนๆของผู้กูส้ง่ช าระหน้ีให้สหกรณ์ฯเป็นล าดับแรกตามกฎหมายจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จส้ิน 

 

เงินเดือน 
รายการหักอื่นๆ (ยกเว้นหักสหกรณ์) คงเหลือก่อน 

ภาษี กบข./กสจ. ฌกส. ธ.อ.ส. ธ.ออมสนิ ธ.กรุงไทย อ่ืน ๆ หักสหกรณ์ 

         

 

ลงชื่อ.........................................................................เจา้หน้าท่ีการเงิน 

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

 



 

 

 

หนังสือยินยอมให้หักเงนิเดือนหรือค่าจ้าง หรอืเงนิอื่นใด  

เพื่อช าระหน้ีหรอืภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

                                                                          ท าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

                 วันท่ี...................................................................... 

 โดยหนังสอืฉบับนีข้้าพเจา้.................................................................................................... ...............อายุ.............................ปี  

เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................ท่ีอยู่เลขท่ี.............. ...............ถนน................................................. 

หมูท่ี่......................ต าบล................................................อ าเภอ....................................... ................จังหวัด...................................................... 

รับราชการหรือท างานในต าแหน่ง...............................................................................หน่วยงาน................................................................ ........

และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม ่จ ากัด สมาชิกเลขที่.................................ท าหนังสือยินยอมฉบับนีไ้ว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง  หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึง

ได้รับจากทางราชการ ท่ีถงึก าหนดจา่ยแก่ข้าพเจ้าน้ัน เพื่อช าระหนี้ หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้

ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นล าดับแรกตามจ านวนท่ีสหกรณ์ ฯ แจ้งไป  จนกว่าหนี้หรือ

ภาระผูกพันน้ันจะระงับส้ินไป การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจา้นีม้อิาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 

2. ในกรณีท่ีข้าพเจา้ย้ายหรอืโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรอืลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุ

ใดๆ ข้าพเจา้จะแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และสว่นราชการที่สังกัดใหมท่ราบภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันท่ีรับทราบค าสั่ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา

ของส่วนราชการท่ีข้าพเจา้สังกัดใหมด่ าเนินการหักเงินได้รายเดอืนหรอืเงินได้อ่ืนใดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อช าระหนี้หรือภาระ

ผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรยีกเก็บดังกลา่ว ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ เช่นเดยีวกันกับท่ีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้า

สังกัดเดิมด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 

3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือ

เงินเดือนให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคมซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา ๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘   

หนังสือยินยอมฉบับนีท้ าขึน้โดยความสมัครใจของข้าพเจา้เอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรง

ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจา้ทุกประการ จงึลงลายมอืไวเ้ป็นหลักฐาน  

 

                  ลงชือ่......................................................................ผู้ให้ความยินยอม  

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

ลงชื่อ...................................................................พยาน 

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

ลงชื่อ...................................................................พยาน 

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

 

 

ส าหรับผู้ค้ าประกัน 
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