
 

 

 

 ค ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญโครงกำรพิเศษส ำหรับสมำชิกเกษียณอำยุ 
 หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์  
 หนังสือยินยอมกำรหักบัญชีเงินฝำก (กรณีหักบัญชีเงินฝำกสหกรณ์) 
 เอกสำรประกอบของ  ผู้ขอกู้ และ คู่สมรส   
❑ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ บัตรประจ ำตัวที่ทำงรำชกำรออกให้ 
❑ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  
❑ ส ำเนำทะเบียนสมรส กรณีหย่ำร้ำงหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้แนบใบส ำคัญกำรหย่ำ หรือส ำเนำมรณบัตร     
❑ ส ำเนำหลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ-สกุล  

              (ให้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ) 
 สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ำยก่อนกำรยื่นขอกู้   
 สมำชิกต้องมีบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สหกรณ์เพื่อรับเงินกู้  
 ท ำบันทึกข้อตกลงถอนเงินฝำกบัญชีสหกรณ์ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 ส ำเนำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ท่ีต้องกำรใช้บัตร ATM ท ำรำยกำรถอนเงินฝำก 

หมายเหตุ กรณีไม่ประสงค์จะท ำรำยกำรถอนเงินฝำกบัญชีสหกรณ์ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกัด (มหำชน) ท่ำนสำมำรถถอนเงินฝำกหน้ำเคำน์เตอร์บริกำรของสหกรณ์เท่ำนั้น 
 
 

   

 

  กรอกเอกสำรด้วยปำกกำหมึกสีน้ ำเงินหรือสีด ำด้วยลายมือเดียวกัน หรือ ใช้เครื่องพิมพ์ ให้สะอำด เรียบร้อย 
ถูกต้อง ชัดเจน (ห้ามใช้ปากกาหมึกต่างสีโดยเด็ดขาด) 

  ลงลำยมือช่ือให้ครบถ้วน   
  มีพยำนลงนำมรับรองในช่องพยำนให้ครบถ้วน 
 หำกจ ำเป็นต้องแก้ไข ให้ขีดฆ่ำด้วยปำกกำและเขียนแก้ไขด้วยหมึกสีเดียวกันด้วยควำมสะอำดเรียบร้อย แล้วลง

ลำยมือช่ือแบบเต็มก ำกับทุกครั้ง (ห้ามใช้น  ายาลบค าผิด)    
 
 
 

หลักฐานประกอบการกู้สามัญโครงการพิเศษส าหรับสมาชิกเกษียณอายุ 
 

ข้อควรปฏิบัติ 

 

ค ำเตือน การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา  

 



   
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด 

ค าขอและสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษส าหรับสมาชิกเกษียณอายุ 

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

    ข้อ 1.ข้าพเจ้า .................................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน...................... ..............................  
วัน เดือน ปีเกิด.......................................................  เลขที่สมาชิก..............................อาชีพ   ข้าราชการบ านาญ  บ าเหน็จรายเดือน 
หน่วยงาน.........................................................................................ต าแหน่ง.............................................................................................
อัตราเงินบ านาญ / บ าเหน็จรายเดือน เดือนละ..............................................บาท   ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่..............................................
จ านวน....................................บาท (.....................................................................................) ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่.................................
ถนน................................................ซอย............................................หมู่ที่.............................ต าบล.......................................................
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์ที่บ้าน......................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก................................................  .มีสถานภาพ   โสด    หย่า   หม้าย   สมรส    
    ข้อ 2.ข้าพเจ้าขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด ซึ่งต่อไปในค าขอและสัญญากู้เงินโครงการพิเศษ
ส าหรับสมาชิกเกษียณอายุ น้ีเรียกว่า “สหกรณ์” จ านวน.................................บาท(......................................................................................) 
เพ่ือน าไปใช้ ......................................................................................................................................................... ............................................. 

ข้อ 3.ข้าพเจ้าตกลงช าระคืน  
    เฉพาะดอกเบี้ย แก่สหกรณ์ทุกเดือน  

                ต้นเงินและดอกเบี้ย โดยช าระหน่ึงเดือนต่องวด งวดละ............................บาท(.........................................................................)  
รวม..........................................งวด (.......................................................................................)      
เริ่มช าระงวดแรกต้ังแต่เดือน...........................................เป็นต้นไป หากข้าพเจ้าผิดนัดช าระเดือนใดเดือนหน่ึง ข้าพเจ้าจะต้องช าระหน้ี
ตามจ านวนที่ค้างช าระให้แก่สหกรณ์ทั้งจ านวนทันที และยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
มีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสัญญากู้เงินน้ีจนครบถ้วน 

ข้อ 4.ข้าพเจ้ายินยอมช าระดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยจ่ายดอกเบี้ยจากต้นเงินค้างช าระเป็น
รายวันนับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ตามข้อ 2. เป็นต้นไป และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราท่ีเปลี่ยนแปลงน้ันได้ 

ข้อ 5.ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักช าระหน้ีเงินกู้ ภาระค้ าประกัน ดอกเบี้ยค้าง และอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าต้องช าระต่อสหกรณ์          
(หากมี) และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ที่เหลือ โดย  โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ของข้าพเจ้า ทั้งน้ีให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้
จ านวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วนตามเอกสารการรับเงิน และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือโอนเงินเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาฉบับน้ี 

ข้อ 6.ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หรือผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินได้รายเดือน เงินหุ้น เงินฝาก เงินบ าเหน็จ
บ านาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ทางราชการหรือสหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้าเพ่ือช าระหน้ีดังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิก
ข้อตกลงน้ีจนกว่าจะช าระหน้ีครบถ้วน 

 ข้อ 7.ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการกู้เงินและให้ถือว่าข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว
รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่จะก าหนดข้ึนใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือ
ระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที 

ข้อ 8.ข้าพเจ้าขอน าทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ปัจจุบันและที่จะมีข้ึนในภายหน้าเป็นประกันเงินกู้ครั้งน้ี ในกรณีที่เงินกู้มีอันถึง
ก าหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าทุนเรือนหุ้นมาช าระหน้ีได้ 

ข้อ 9.กรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้น้ี ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ทันท ี

 ข้าพเจ้าและคู่สมรส (ถ้ามี) ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

                     ลงชื่อ.................................................................ผู้กู้ 
                          (...................................................................) 

        ลงชื่อ.................................................................คู่สมรส 
              (...................................................................) 

                     ลงชื่อ.................................................................พยาน 
                          (...................................................................) 

        ลงชื่อ.................................................................พยาน 
              (...................................................................) 

                     ลงชื่อ................................................ เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจ 
                          (...................................................) 

        ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน 
              (...................................................................) 

 
 
 

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

เลขที่สัญญา............./.................. 
วันที.่............................................ 



 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือคา่จ้าง หรอืเงินอื่นใด  
เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

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

   โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า..........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน.............................................
ที่อยู่เลขที่...................ถนน.............................................ซอย..........................................หมู่ที่..................ต าบล...............................................
อ าเภอ..................................................................จังหวัด................................................................... 
รับราชการหรือท างานในต าแหน่ง.........................................................................หน่วยงาน............................................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ ากัด สมาชิกเลขที่............................ท าหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังน้ี 
    1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า              
พึงได้รับจากทางราชการ ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าน้ัน เพ่ือช าระหน้ี หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีใน
ฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นล าดับแรกตามจ านวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งไป 
จนกว่าหน้ีหรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าน้ีมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 
    2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่รับทราบค าสั่ง เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ด าเนินการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพ่ือช าระหน้ีหรือ
ภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วน
ราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดเดิมด าเนินการได้เช่นเดียวกัน 
    3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือนให้
สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซ่ึง
เป็นไปตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
มาตรา 8   

    หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เปน็หลักฐาน  

 

                                                      ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้ค ายินยอม                                          
                                                            (...................................................................) 

                                                      ลงชื่อ....................................................................พยาน                                          
                                                            (...................................................................) 

                                                      ลงชื่อ....................................................................พยาน                                          
                                                            (...................................................................) 
 

ค ารับรองของเจ้าหน้าที่การเงิน 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินเดือนและรายการหักเงินดังรายการต่อไปน้ีเป็นความจริง และยินดีให้ความร่วมมือหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินได้อื่นๆ

ของผู้กู้ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ฯเป็นล าดับแรกตามกฎหมายจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 

เงินเดือน 
รายการหักอื่นๆ (ยกเว้นหักสหกรณ์) คงเหลือก่อน 

ภาษี กบข./กสจ./ปกส. ฌกส. ธ.อ.ส. ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย อื่น ๆ หักสหกรณ์ 
         

 
ลงชื่อ....................................................................... ..เจ้าหน้าที่การเงิน 
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