
เอกสาร  
 คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ , สัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้ขอกู้ และผู้ค้ำประกัน 
 เอกสารประกอบของผู้ขอกู้และคู่สมรส , ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส 

❑ สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนการย่ืนขอกู้ของผู้ขอกู้และผู้ค้ำประกัน (รับรองโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วยงาน) 

❑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้/สำเนาทะเบียนบ้าน 

❑ สำเนาทะเบียนสมรส กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้แนบใบสำคัญการหย่า หรือสำเนามรณบัตร 

❑ สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล 
 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (ทั้งสมาชิกที่มีหนี้และไม่มีหนี้ธนาคารออมสิน) 
 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา จำกัด (กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงาน 
     ฝาง/แม่อาย/ไชยปราการ) 
 กรณีหนี้สถาบันการเงินอื่นให้แนบหลักฐานสำเนาสัญญากู้และใบเสร็จรับเงินเดือนล่าสุดเพื่อประกอบพิจารณา 
 เอกสารแสดงรายละเอียดวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการขอสินเชื่อ 

 ตัวอย่างที่ 1 เช่น วัตถุประสงค์กู้เงินเพื่อซื้อท่ีดิน ได้แก่  สำเนาโฉนดท่ีดิน ,สัญญาซื้อขายท่ีดิน,พร้อมแนบรูปภาพ ฯลฯ 
    ตัวอย่างที่ 2 เช่น วัตถุประสงค์กู้เงินเพื่อซื้อรถยนต์ ได้แก่ สัญญาจองรถ , พร้อมแนบรูปภาพ  ฯลฯ    
     ตัวอย่างที่ 3 เช่น วัตถุประสงค์กู้เงินเพื่อต่อเติมบ้าน ได้แก่  ประมาณการราคาก่อสร้าง , แบบแปลน ,สัญญาผู้ว่าจ้าง ฯลฯ  

เง่ือนไข  
 สมาชิกต้องมีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์เพื่อรับเงินกู้ 
 กรณีผู้กู้ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีข้ึนไป ต้องทำเอกสารแนบท้ายสัญญากู้เงินเร่ืองการปรับโครงสร้างหนี้หลังเกษียณอายุราชการ
  สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการใช้บัตร ATM ทำรายการถอนเงินฝาก 
      หมายเหตุ  กรณีไม่ประสงค์จะทำรายการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด 
      (มหาชน) ท่านสามารถถอนเงินฝากหน้าเคาร์เตอร์บริการของสหกรณ์เท่านั้น 

 กรอกเอกสารด้วยตัวบรรจง ให้สะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน 
 หากจำเป็นต้องแก้ไข ให้ขีดฆ่าด้วยปากกาและเขียนแก้ไขด้วยหมึกสีเดียวกัน แล้วลงลายมือชื่อกำกับการแกไ้ข

ทุกครั้ง
  ลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน 
 มีพยานลงนามรับรองในช่องพยานให้ครบถ้วน  

**คำเตือน การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา** 

การกู้สามัญ 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน 

เอกสารประกอบการย่ืนขอกู้ (ห้ามเจาะรู ห้ามใชก้ระดาษ reuse) 
** เอกสารประกอบการกู้ใช้รายการละ 1 ฉบับ
** ทุกฉบับต้องลงลายมือช่ือรับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำเท่าน้ัน (ห้ามใช้ปากกาลบได้) 
** ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด  หากมีการขูด ลบ ขดี ฆ่า ท่ีใดให้ลงลายมือช่ือกำกับไว้ทุกที 
** เอกสารครบถ้วน จึงจะพจิารณาเงินกู้ 



สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเชียงใหม่ จ ากดั 
ค าขอและหนังสือสญัญากู้เงินส าหรบัเงินกู้เงินสามญั 

 สามญัทัว่ไป       เขยีนที.่............................................................................... 
 สามญัโครงการพเิศษ (    ) เพื่อการศกึษาส าหรบัสมาชกิ  (    ) เพื่อการศกึษาบุตรสมาชกิ (  ) เพื่อสวสัดกิาร  วนัที.่.................................... 

ขอ้ 1.ขา้พเจา้ .................................................................................... เลขประจ าตวัประชาชน...................................................... 
วนั เดอืน ปีเกดิ.........................................  เลขทีส่มาชกิ..............................อาชพี   ขา้ราชการ    ขา้ราชการบ านาญ   ลูกจา้งประจ า 
 อื่น ๆ .........................................................หน่วยงาน.................................................................ต าแหน่ง..................................................
อตัราเงนิเดอืน/ค่าจา้งเดอืนละ..........................................บาท   ทีอ่ยู่ปัจจุบนั  บ้านเลขที.่......................หมู่ที.่................ถนน............................
ต าบล.........................................อ าเภอ/เขต............................... ..............จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์........................
โทรศพัทท์ีบ่า้น......................................โทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดส้ะดวก...................... ..........มสีถานภาพ  โสด    หย่า   หมา้ย   สมรส 

ขอ้ 2.ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิจากสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเชยีงใหม่ จ ากดั ซึง่ต่อไปในค าขอและสญัญากู้เงนิสามญันี้เรยีกว่า “สหกรณ์”      
จ านวน....................................................................บาท (..............................................................................................................................) 
เพื่อน าไปใช.้.................................................................................................................................................................................................... 

ขอ้ 3.กรณีขา้พเจา้เบกิรบัเงนิกูจ้ านวนตามขอ้ 2 เป็นงวดๆ ขา้พเจา้จะตอ้งยื่นหนังสอืขอรบัเงนิกูต้ามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด พรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานการเบกิเงนิแต่ละงวดเพื่อเป็นหลกัฐาน และขา้พเจา้จะตอ้งลงนามรบัเงนิกูจ้ านวนดงักล่าวในหลกัฐานการรบัเงนิตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด  และใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาฉบบันี้ 

ขอ้ 4.ขา้พเจา้ตกลงช าระคนืตน้เงนิและดอกเบีย้แก่สหกรณ์ทุกเดอืน โดยช าระหนึ่งเดอืนต่องวด งวดละ.........................................บาท 
(.....................................................................................) รวม..................งวด (........................................................................) เริม่ช าระงวด
แรกตัง้แต่เดอืน......................................เป็นตน้ไป หากข้าพเจ้าผิดนัดช าระเดือนใดเดือนหน่ึง ข้าพเจ้าจะต้องช าระหน้ีตามจ านวนท่ีค้าง
ช าระให้แก่สหกรณ์ทัง้จ านวนทนัที และยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิ
ได้รบัจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสญัญากู้เงินน้ีจนครบถ้วน 

 ขอ้ 5.ขา้พเจา้ยนิยอมเสยีดอกเบี้ยตามอตัราดอกเบีย้ทีส่หกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยจะจ่ายดอกเบีย้จากเงนิตน้คา้ง
ช าระเป็นรายวนันับจากวนัทีไ่ดร้บัเงนิกูจ้ากสหกรณ์ตามขอ้ 2. เป็นตน้ไป และในกรณีมกีารเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ดงักล่าวเมื่อใด ขา้พเจา้
ยนิยอมใหส้หกรณ์คดิดอกเบีย้ตามอตัราทีเ่ปลีย่นแปลงนัน้ได้ 

ข้อ 6.ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักชำระหน้ีเงินกู้ ภาระค้ำประกัน ดอกเบี้ยค้าง และอื่น ๆ ท่ีข้าพเจ้าต้องชำระต่อสหกรณ์ (หากมี) และให้
สหกรณ์จ่ายเงินกู้ที่เหลือ โดย โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วนตาม
เอกสารการรับเงิน และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือโอนเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ 

ขอ้ 7.ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ ผูบ้งัคบับญัชา หรอืเจา้หน้าทีผู่จ้่ายเงนิไดร้ายเดอืน หกัเงนิไดร้ายเดอืน เงนิหุน้ เงนิฝาก เงนิบ าเหน็จ
บ านาญ หรอืเงนิไดอ้ื่นใดทีท่างราชการหรอืสหกรณ์พงึจ่ายใหข้า้พเจา้เพื่อช าระหนี้ดงักล่าวคนืแก่สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงน้ี
จนกว่าจะช าระหน้ีครบถ้วน 

 ขอ้ 8.ขา้พเจา้ไดร้บัทราบขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูเ้งนิและใหถ้อืว่าขอ้บงัคบัและระเบยีบดงักล่าวรวมทัง้
ขอ้บงัคบัและระเบยีบทีจ่ะก าหนดขึน้ใหม่หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิภายหลงัเป็นส่วนหนึ่งของสญัญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบติัผิดข้อบงัคบัหรือระเบียบให้
ถือว่าข้าพเจ้าผิดสญัญา และให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดงักล่าวคืนได้ทนัที 

ขอ้ 9.กรณีทีข่า้พเจา้ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์ไปมากกว่าทุนเรอืนหุน้ทีข่า้พเจา้มอียู่ในสหกรณ์ ขา้พเจา้ตกลงจดัหาผูค้ ้าประกนัเพื่อเป็น
หลกัประกนัการช าระหนี้เงนิกูค้นืตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้ 10.กรณีทีข่า้พเจา้ผดิสญัญาเงนิกูน้ี้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์ฟ้องคดไีดท้นัที 
ขา้พเจา้และคู่สมรส (ถา้ม)ี ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญานี้แล้ว จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 

ลงชื่อ.................................................................ผูกู้ ้
     (...................................................................) 

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

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

        ลงชื่อ.................................................................เจา้หน้าทีผู่ต้รวจ 
              (...................................................................) 

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

        ลงชื่อ.............................................................เจา้หน้าทีผู่จ้่ายเงนิ 
              (...................................................................) 

เลขทีร่บั................../....................... 
วนัท.ี.............................................. 

เลขทีส่ญัญา................/................... 
วนัที.่............................................... 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินเงินกู้สำหรับเงินกู้สามัญ 

ข้าพเจ้าผูค้้ำประกันตามรายชื่อท้ายหนังสือสัญญาฉบบันี้ ขอทำสัญญาคำ้ประกันให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.ตามทีส่หกรณ์ได้ให้..............................................................................................กู้ เงิน จำนวนเงินกู้.......................................................บาท 
(..................................................................................................................) ตามคำขอและหนังสือสัญญากู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญเลขที.่............................
ลงวันที่..............................................................................ขา้พเจ้ายินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพัน
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ันด้วย 

ข้อ 2.ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียก
คืนเงินกู้ก่อนกำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรบัเงินกู้สามัญน้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ันๆ ทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน 
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 3.ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันวา่ การออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจา้หลุดพ้นจากการค้ำประกันน้ี 
จนกว่าผู้ที่ขา้พเจ้าคำ้ประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คำ้ประกันแทนข้าพเจ้า 

ข้อ 4.ในกรณีที่ขา้พเจ้าจะต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แกข่้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้           
ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจา้หน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือน  เงินหุ้น เงินฝาก เงินบำเหน็จบำนาญ หรือ
เงินอื่นใดที่ทางราชการ หรือสหกรณ์พึงจ่ายใหข้้าพเจา้ เพื่อชำระหนี้ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงน้ี จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน 

ข้าพเจ้าและคู่สมรส (ถ้ามี) ได้อ่านและเขา้ใจข้อความในสัญญาน้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคญัต่อหน้าพยาน 

ชื่อ ท่ีอยู่ ผู้ค้ำประกัน ลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน คู่สมรสผู้ให้คำยินยอม 

1.ขา้พเจ้า.................................................................................อายุ....... ...........ปี
เลขที่สมาชิก.................ตำแหน่ง.....................................................................
หน่วยงาน............................................................................................................
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง...............................บาท โทรศัพท์..................................... 
มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย   

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

2.ขา้พเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี
เลขที่สมาชิก.................ตำแหน่ง.....................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................................
ตราเงินเดือน/ค่าจ้าง...............................บาท โทรศัพท์...................................... 
มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย   

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

3.ขา้พเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี
เลขที่สมาชิก.................ตำแหน่ง.....................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................................
ตราเงินเดือน/ค่าจ้าง...............................บาท โทรศัพท์...................................... 
มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย   

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

4.ขา้พเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี
เลขที่สมาชิก.................ตำแหน่ง.....................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................................
ตราเงินเดือน/ค่าจ้าง...............................บาท โทรศัพท์...................................... 
มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย   

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินเงินกู้สำหรับเงินกู้สามัญ 

ข้าพเจ้าผูค้้ำประกันตามรายชื่อท้ายหนังสือสัญญาฉบบันี้ ขอทำสัญญาคำ้ประกันให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.ตามทีส่หกรณ์ได้ให้..............................................................................................กู้ เงิน จำนวนเงินกู้.......................................................บาท 
(..................................................................................................................) ตามคำขอและหนังสือสัญญากู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญเลขที.่............................
ลงวันที่..............................................................................ขา้พเจ้ายินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพัน
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ันด้วย 

ข้อ 2.ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียก
คืนเงินกู้ก่อนกำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรบัเงินกู้สามัญน้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ันๆ ทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน 
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 3.ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันวา่ การออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจา้หลุดพ้นจากการค้ำประกันน้ี 
จนกว่าผู้ที่ขา้พเจ้าคำ้ประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คำ้ประกันแทนข้าพเจ้า 

ข้อ 4.ในกรณีที่ขา้พเจ้าจะต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แกข่้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้           
ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจา้หน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือน  เงินหุ้น เงินฝาก เงินบำเหน็จบำนาญ หรือ
เงินอื่นใดที่ทางราชการ หรือสหกรณ์พึงจ่ายใหข้้าพเจา้ เพื่อชำระหนี้ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงน้ี จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน 

ข้าพเจ้าและคู่สมรส (ถ้ามี) ได้อ่านและเขา้ใจข้อความในสัญญาน้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคญัต่อหน้าพยาน 

ชื่อ ท่ีอยู่ ผู้ค้ำประกัน ลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน คู่สมรสผู้ให้คำยินยอม 

5.ขา้พเจ้า.................................................................................อายุ....... ...........ปี
เลขที่สมาชิก.................ตำแหน่ง.....................................................................
หน่วยงาน............................................................................................................
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง...............................บาท โทรศัพท์..................................... 
มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย   

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

6.ขา้พเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี
เลขที่สมาชิก.................ตำแหน่ง.....................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................................
ตราเงินเดือน/ค่าจ้าง...............................บาท โทรศัพท์...................................... 
มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย   

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

7.ขา้พเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี
เลขที่สมาชิก.................ตำแหน่ง.....................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................................
ตราเงินเดือน/ค่าจ้าง...............................บาท โทรศัพท์...................................... 
มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย   

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

8 ขา้พเจ้า.................................................................................อายุ.................ปี
เลขที่สมาชิก.................ตำแหน่ง.....................................................................
หน่วยงาน.............................................................................................................
ตราเงินเดือน/ค่าจ้าง...............................บาท โทรศัพท์...................................... 
มีสถานภาพ   โสด     สมรส    หย่า   หม้าย   

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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

เลขประจำตัวประชาชน 
.................................................... 

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



หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด 
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

ทำที่............................................................................... 
วันที่...................................................................... ......... 

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า............................................................................................... ........................อายุ.......................................ปี 
เลขประจำตัวประชาชน............................................................................ที่อยู่เลขที.่............. ..................ถนน.............................................หมู่ที.่.................
ตำบล.................................................................อำเภอ..................................................................จังหวัด ................................................................................ 
รับราชการหรือทำงานในตำแหน่ง........................................................................................หน่วยงาน........................ ...........................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกดั สมาชิกเลขที่......................................ทำหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
ทางราชการ ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าน้ัน เพ่ือชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้ค้ำประกัน เงินฝาก 
ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นลำดับแรกตามจำนวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งไป  จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 
การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าน้ีมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วน
ราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดำเนินการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพ่ือชำระหน้ีหรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ
สหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดเดิมดำเนินการได้
เช่นเดียวกัน 

 3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือนให้
สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 
๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘   

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน  

ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
(.............................................................) 

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

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ขอรับรองว่าผู้กู้ยังปฏิบัติราชการอยู่จริง ไม่อยู่ในระหว่างสอบสวนทางวินัย
อย่างร้ายแรง และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้กู้ 

ลงชื่อ.............................................................. 
    (..................................................................) 
ตำแหน่ง......................................................... 

คำรับรองของเจ้าหน้าที่การเงิน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้กู้มีอายุราชการ..............ปี และมีอัตราเงินเดือน รายการหักเงิน ดังรายการต่อไปนี้เป็นความจริง และยินดีให้ความร่วมมือหัก
เงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินได้อื่นๆของผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯเป็นลำดับแรกตามกฎหมายจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 

อัตราเงินเดือน 
รายการหักอื่นๆ (ยกเว้นหักสหกรณ์) คงเหลือก่อน 

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

 ลงชื่อ.........................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน  
        (.........................................................................)  



เอกสารแนบท้ายสัญญากู้เงิน 
(กรณีกู้ต่อเนื่อง) 

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
วันที.่........................................................................ 

ข้าพเจ้า..................................................................................................สมาชิกเลขท่ี.............................อายุ.......................ปี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน..................................................................................ตำแหน่ง...................................................................
หน่วยงาน....................................................................อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่..........................ตำบล....................................

อำเภอ..............................................จังหวัด.................................................. 
ขอทำเอกสารปนบท้ายสัญญากู ้เง ินฉบับนี ้ให้ไว ้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ซึ ่งต ่อไปใน

เอกสารแนบท้ายสัญญากู้เงินนี้จะใช้คำว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นสัญญากู้ต่อเนื่องดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1. ตามที่ข้าพเจ้าได้กูย้ืมเงินจากสหกรณ์ ตามหนังสือสญัญากูเ้งินเลขท่ี............................................................................

ลงวนัท่ี......................................................จำนวนเงิน......................................................................................................................บาท 
(......................................................................................................................................................) ซึ่งเป็นสัญญากู้ต่อเนื่องของสัญญา
กูย้ืมเงินเลขท่ี................................................................................ลงวันท่ี...............................................................................................
จำนวนเงิน............................................................บาท (........................................................................................................................) 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จากสัญญากู้ต่อเนื่องเป็นจำนวนเงิน.....................................................................................บาท
(.............................................................................................................................) 

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับสัญญาเงินกู้ตาม ข้อ 2 เป็นสัญญากู้ต่อเนื่องโดยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักที่ข้าพเจ้าได้ทำไวก้ับ
สหกรณ์ก่อนหน้าน้ี 

ข้อ 4. ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับเงื่อนไขการกู้เงินตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ กรณีได้ทำสัญญากู้
เงินไว้กับสหกรณ์ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อข้าพเจ้ากู้วงเงินใหม่ให้เสนอคำขอและสัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ โดยสญัญาหลัก
ยังมีผลผูกพัน 

ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงชำระคืนเงินกู ้ตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นรายเดือนแบบต้น เงินพร้อมดอกเบ้ียเท่ากันทุกงวด 
งวดละ................................................บาท (..........................................................................................) จำนวน............................งวด
(........................................................................) 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าในฐานะผู้กู้และผู้ค้ำประกันได้อ่านและรับทราบข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญากู้ยมืเงินฉบับนี้โดยตลอด
แล้ว ยอมรับและยินยอมเข้าค้ำประกันเงินกู้ในสัญญาหลักด้วย หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้างต้นหรือผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ากรณีใด 
ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้แทนผู้กู้ทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆทั้งสิ้น 

ข้อ 7. ให้ถือว่าเอกสารแนบสัญญากู้เงินฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมด้วย 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือ
ช่ือไว้เป็นสำคัญ 

ลงชื่อ………….…..….……………………………….……......ผู้กู้ 

(……………………………...……......………………...) 

ลงชื่อ…………….…..….……………………………….……....ผู้ค้ำประกัน ลงชื่อ…………….…..….……………………………….……....ผู้ค้ำประกัน 

 (………………………………………......………………...)   (………………………………………......………………...) 

ลงชื่อ…………….…..….……………………………….……...ผู้ค้ำประกัน ลงชื่อ…………….…..….……………………………….……....ผู้ค้ำประกัน 

 (………………………………………......………………...)  (………………………………………......………………...) 

 ลงชื่อ…………….…..….……………………………….……...พยาน  ลงชื่อ…………….…..….……………………………….……....พยาน 

 (………………………………………......………………...) (………………………………………......………………...) 



หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด 
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
วันที่.......................................................................... 

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า.............................................................. ............................................................อายุ.............................ปี 
เลขประจำตัวประชาชน.................................................................................ที่อยู่เลขที.่............ ................ถนน......................................................... 
หมู่ที่......................ตำบล................................................อำเภอ....................................... ................จังหวัด................................................................ 
รับราชการหรือทำงานในตำแหน่ง...............................................................................หน่วยงาน...................................................... .........................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกดั สมาชิกเลขที่......................................ทำหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการ ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าน้ัน เพ่ือชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้
ค้ำประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นลำดับแรกตามจำนวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งไป  จนกว่าหนี้หรือ
ภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าน้ีมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่รับทราบคำสั่ง เพ่ือให้ผู้บั งคับบัญชา
ของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดำเนินการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพ่ือชำระหน้ีหรือภาระ
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้า
สังกัดเดิมดำเนินการได้เช่นเดียวกัน 

3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือน
ให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งเป็นไป
ตามความในมาตรา ๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘   

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน  

ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ ความยินยอม 
       (...............................................................) 

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

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

สำหรับผู้ค้ำประกัน 



หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด 
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
วันที่...................................................................... .... 

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า.............................................................. ............................................................อายุ.............................ปี 
เลขประจำตัวประชาชน.................................................................................ที่อยู่เลขที.่............ ................ถนน......................................................... 
หมู่ที่......................ตำบล................................................อำเภอ....................................... ................จังหวัด................................................................ 
รับราชการหรือทำงานในตำแหน่ง...............................................................................หน่วยงาน............................... ................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกดั สมาชิกเลขที่......................................ทำหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการ ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าน้ัน เพ่ือชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้
ค้ำประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นลำดับแรกตามจำนวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งไป  จนกว่าหนี้หรือ
ภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าน้ีมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่รับทราบคำสั่ง เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดำเนินการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพ่ือชำระหน้ีหรือภาระ
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้า
สังกัดเดิมดำเนินการได้เช่นเดียวกัน 

3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือน
ให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งเป็นไป
ตามความในมาตรา ๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘   

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน  

ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ความยินยอม  
       (...............................................................) 

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

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

สำหรับผู้ค้ำประกัน 



หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด 
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
วันที่...................................................................... .... 

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า.............................................................. ............................................................อายุ.............................ปี 
เลขประจำตัวประชาชน.................................................................................ที่อยู่เลขที.่............................ถนน........................... .............................. 
หมู่ที่......................ตำบล................................................อำเภอ....................................... ................จังหวัด................................................................ 
รับราชการหรือทำงานในตำแหน่ง...............................................................................หน่วยงาน........... ....................................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกดั สมาชิกเลขที่......................................ทำหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการ ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าน้ัน เพ่ือชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้
ค้ำประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็ นลำดับแรกตามจำนวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือ
ภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าน้ีมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่รับทราบคำสั่ง เพ่ือให้ผู้บั งคับบัญชา
ของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดำเนินการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อชำระหน้ีหรือภาระ
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้า
สังกัดเดิมดำเนินการได้เช่นเดียวกัน 

3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือน
ให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งเป็นไป
ตามความในมาตรา ๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘   

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน  

ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ความยินยอม  
       (...............................................................) 

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

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

สำหรับผู้ค้ำประกัน 



หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด 
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 
วันที่...................................................................... .... 

โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า.............................................................. ............................................................อายุ.............................ปี 
เลขประจำตัวประชาชน.................................................................................ที่อยู่เลขที.่............ ................ถนน......................................................... 
หมู่ที่......................ตำบล................................................อำเภอ....................................... ................จังหวัด................................................................ 
รับราชการหรือทำงานในตำแหน่ง...............................................................................หน่วยงาน......................................... ......................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกดั สมาชิกเลขที่......................................ทำหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการ ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าน้ัน เพ่ือชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้
ค้ำประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นลำดับแรกตามจำนวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งไป  จนกว่าหนี้หรือ
ภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าน้ีมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม 

2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับต้ังแต่วันที่รับทราบคำสั่ง เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดำเนินการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพ่ือชำระหน้ีหรือภาระ
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์ฯ เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้า
สังกัดเดิมดำเนินการได้เช่นเดียวกัน 

3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรือเงินเดือน
ให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่งเป็นไป
ตามความในมาตรา ๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘   

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน  

ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ความยินยอม  
       (...............................................................) 

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

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

สำหรับผู้ค้ำประกัน 



 (เอกสารแนบคำขอกู้สินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด) 
เอกสาร 1 

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน 

ทำที่.......................................................................... 
วันที่.......................................................................... 

เรียน   ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา/สำนัก......................................................................... 

ข้าพเจ้า................................................................................ตำแหน่ง..................................................สังกัด........................................... 
เลขบัตรจำตัวประชาชน.............................................................................อายุ........................โทรศัพท์................................................................. 
มีความประสงค์ขอกู้สินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ในการน้ีข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารออมสินให้แก่สหกรณ์อ อมทรพัย์
สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งการตรวจสอบและหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือการให้สินเชื่อเท่าน้ัน โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอน
ความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างใด 

ลงชื่อ.................................................ผู้ให้ความยินยอม 
      (.................................................) 

หมายเหตุ ผู้ให้ความยินยอมต้องติดต่อธนาคารออมสินด้วยตนเอง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน 
  พร้อมรับรองสำเนาบัตรถูกต้อง 

เรียน   ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด 

ธนาคารออมสินสาขา/สำนัก..............................................................................................ได้ตรวจสอบข้อมูลภาระหน้ี 
ของ..............................................................................................................ขอเรียนว่า 

(    )  ไม่มีภาระหน้ี 
(    )  มีภาระหน้ี ข้อมูล ณ วันที่..........................................................รวมยอดหน้ีคงเหลือ.................................................บาท 

  เงินงวดที่ต้องผ่อนชำระรวมต่อเดือน..............................................บาท 

-ประทับตราธนาคาร- ลงชื่อ................................................... 
      (.................................................) 

ผู้จัดการธนาคารออมสินสำนัก/สาขา.................................................. 
  ............./................/................ 




