
 

 ลําดับท่ี.....................................................                                                                                  เลขท่ีสัญญา.................................... 
 วันท่ี.............../...................../...................                                                                                    เอกสารประกอบการกู 
   บันทึกของเจาหนาที่สหกรณ                                                                                                  (ผูกู/คูสมรส และเจาของที่ดิน/คูสมรส) 

  1.ผูขอกูเคยผิดนัดสงเงินงวดชําระหน้ี                                                                                                    1 ที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.                                                    

  หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือน                                                                                                                       2 สาํเนาบัตรประจําตัว, สําเนาทะเบียนบาน                                                   

  หรือไม...................................................           สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด        สาํเนาทะเบียนสมรส 

  2.ขอเสนอหรือขอชี้แจงอ่ืน                                            คําขอกูและสัญญากูเงินพิเศษ                3 สลิบเงินเดือน 3 เดือนยอนหลังของผูกู 

 (ถามี).....................................................                                                                                   (สาํเนาถูกตอง ลงลายมือชื่อดวยปากกา 
                                                                                                                                               สนี้ําเงิน เทานั้น) 

 (ลงชื่อ)......................................เจาหนาท่ี                
     (................................................)                                                                   เขียนท่ี.............................................................................. 
     ........./...................../..............                                                            วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.................. 
 
          ขาพเจา...............................................................................อายุ.....................ป  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................................
สถานภาพการสมรส         โสด            หมาย          สมรส  คูสมรส ช่ือ)................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน       -                     -                            -           -       ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี...............หมูท่ี................ 
ถนน.........................................................ตําบล / แขวง.............................................................อําเภอ / เขต................................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณยี....................หรือตามท่ีขาพเจาไดแจงเปลี่ยนแปลงใหสหกรณทราบภายหลัง  รับขาราชการ  /
พนักงานรัฐวิสาหกิจ    ลูกจางประจํา อื่นๆ...............................................................ตําแหนง........................................................................ 
สังกัด................................................................... ไดรับเงินเดือน / คาจาง เดือนละ............................................บาท เปนสมาชิกติดตอกัน
มาแลว...........ป.............เดือน มีคาหุนในสหกรณรวม.................หุน เปนเงิน.......................................................บาท    หากไดรับอนุมัติกู
ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักเงินกูเพื่อซื้อหุนจํานวน...................หุน เปนจํานวนเงิน............................................................................บาท 
          ขาพเจาขอเสนอคําขอเงินกูพิเศษ  เพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 
โปรดพิจารณา ดังตอไปน้ี 
          ขอ  1  ขาพเจาขอกูเงินกูพิเศษของสหกรณ จํานวน.................................................................................................................บาท 
(....................................................................................................................................................................................................................) 
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปน้ี (ช้ีแจงความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด)............................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
          ขอ  2  ในเวลาน้ีขาพเจามีสถานะภาพในสหกรณ  ดังน้ี 
                    2.1  เปนสมาชิกติดตอกันมาแลว                                                         เปนเวลา......................................เดือน 
                    2.2  มีเงินคาหุนอยูในสหกรณ                                                             เปนเงิน........................................บาท 
                          และสงเงินคาหุนรายเดือน ๆ ละ                                                    เปนเงิน........................................บาท 
                    2.3  ถาหากไดรับอนุมัติใหกู  ขาพเจายินยอมใหหักเงินกูเพื่อซื้อหุน                 เปนเงิน.........................................บาท 
           ขอ  3  ขาพเจามีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู  ดังน้ี 
                    3.1  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตนเงินกูคงเหลือ....................................................................................................................บาท 
                    3.2  เงินกูพิเศษตนเงินกูคงเหลือ..................................................................................................................................บาท 
                    3.3  เงินกูสามัญเพื่อการศึกษาตนเงินกูคงเหลือ............................................................................................................บาท 
                    3.4  ..............................................................................................................................................................................บาท 
                    3.5  ..............................................................................................................................................................................บาท 
 
                                                                                 รวมตนเงินกูคงเหลือ....................................................................บาท 

 

 

 

 



 

 

              ขอ  4  ขาพเจามีคาใชจายรายเดือน  ดังตอไปน้ี 

รายจายดานสหกรณ รายจายดานธนาคาร รายจายดานอื่น ๆ 

รายการ 
ชําระเดือนละ 

(บาท) รายการ 
ชําระเดือนละ 

(บาท) รายการ 
ชําระหน้ีเดือนละ 

(บาท) 

คาหุน  เงินกู  คาใชจายประจํา  

เงินกู    ชําระหน้ี  

      

รวม  รวม  รวม  

 

                                                เงินไดรายเดือนรวมท้ังสิ้น................................................................................................บาท 
                                                หัก รายจายทุกรายการ....................................................................................................บาท 
                                                คงเหลือสุทธิ.....................................................................................................................บาท 
              ขอ  5  ขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงินกูของขาพเจา  ดังน้ี 
                        ในการขอกูเงินคร้ังน้ี ขาพเจาถือวาเงินคาหุนท่ีขาพเจามีอยูในสหกรณในเวลาน้ี หรือท่ีจะมีข้ึนในภายหนาเปน
หลักประกัน 
ท้ังสิ้น  และขาพเจาขอเสนอหลักประกันเพิ่มเติม คือ 
                    5.1  อสังหาริมทรัพย 
                       (1) ท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี......................ระวาง...........................................เลขท่ีดิน............................................. 
หนาสํารวจ.................................เลม.......................หนา....................ตําบล.............................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด..................................เน้ือท่ี............ไร..........งาน................ตารางวาราคาประเมิน........................................................................บาท 
ช่ือเจาของท่ีดิน................................................................................................................................................................................................ 
                       (2) ท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี......................ระวาง...........................................เลขท่ีดิน.............................................. 
หนาสํารวจ.................................เลม.......................หนา....................ตําบล.............................................อําเภอ............................................. 
จังหวัด..................................เน้ือท่ี............ไร..........งาน................ตารางวาราคาประเมิน........................................................................บาท 
ช่ือเจาของท่ีดิน................................................................................................................................................................................................ 
                       (3) ท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี......................ระวาง............................................เลขท่ีดิน............................................ 
หนาสํารวจ.................................เลม.......................หนา....................ตําบล.............................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด..................................เน้ือท่ี............ไร..........งาน................ตารางวาราคาประเมิน........................................................................บาท 
ช่ือเจาของท่ีดิน................................................................................................................................................................................................ 
                       (4) ท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี......................ระวาง............................................เลขท่ีดิน............................................ 
หนาสํารวจ.................................เลม.......................หนา....................ตําบล.............................................อําเภอ............................................ 
จังหวัด..................................เน้ือท่ี............ไร..........งาน................ตารางวาราคาประเมิน........................................................................บาท 
ช่ือเจาของท่ีดิน................................................................................................................................................................................................ 
                    5.2  หลักทรัพยรัฐบาล  หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณฯ 
                       (1) .................................................................................................................................................................................... 
                       (2) .................................................................................................................................................................................... 

               ขอ  6  ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติของคณะกรรมการ และคําขอกูและคําขอกูและ
สัญญาเงินกูพิเศษ ทุกประการ และหากขาพเจาสงชําระหน้ีเงินกูรายน้ียังไมหมด ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีหนาท่ีจายเงิน
รายเดือนของขาพเจาหักเงินไดรายเดือนโดยวิธีการหักเงินไดรายเดือน ณ ท่ีจาย ตามจํานวนงวดชําระหน้ีท่ีกําหนดในคําขอกูและสัญญา
เงินกูพิเศษ ท่ีขาพเจาไดทําไวตอสหกรณในวันรับเงินกูรายน้ี 
                



 

 

               ขอ  7  ขาพเจาจะนําเงินกูซึ่งขาพเจาไดรับท้ังหมดเขาฝากไวในสหกรณประเภทเงินฝากออมทรัพย  แลวจึงถอนไปใชความ
จําเปน  ดังน้ี 
                       7.1  ถอนคร้ังเดียว (เหตุผล)............................................................................................................................................. 
                       7.2  ถอนเปนคราว ๆ ดังน้ี 
                             งวดท่ี  1  จํานวน.......................................................................บาท 
                             งวดท่ี  2  จํานวน.......................................................................บาท 
                             งวดท่ี  3  จํานวน.......................................................................บาท 
               ขอ  8  ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือน  ดังตอไปน้ี 
                       8.1  เงินตน..............................................บาท พรอมดวยดอกเบ้ียตางหากในอัตรารอยละ.......................................ตอป 
ของตนเงินคงเหลือในแตละงวดเปนจํานวน......................งวด เวนแตงวดสุดทายขอสง...........................................................................บาท 
ท้ังน้ีต้ังแตงวดประจําเดือน...........................................................เปนตนไป 
                       8.2  เงินตนและดอกเบ้ียรอยละ....................ตอปรวมกันเดือนละ.............................................................................บาท 
ไมเกินจํานวน........................งวด ท้ังน้ีต้ังแตงวดประจําเดือน.....................................................................เปนตนไป 
           ขอ  9 ขาพเจาขอยืนยันวาเงินงวดชําระหน้ี (รวมท้ังตนเงินและดอกเบ้ีย) แตละงวดถึงกําหนดชําระภายในวันจายเงินเดือนหรือ 
เงินบํานาญของแตละเดือน หากผิดนัดในงวดใดงวดหน่ึง และยินยอมใหสหกรณแตไมเกินรอยละ 19 ตอป โดยมิตองแจงใหขาพเจาทราบ
ลวงหนาแตอยางใด 
          ขอ  10 เมื่อสหกรณไดจายเงินใหขาพเจาไมวาจะจายดวยเช็คหรือโอนเขาบัญชีหรือเงินสดใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจํานวน
ดังกลาวครบถวนแลว และใหถือวาเอกสารการรับเงินเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี 
          ขอ  11 ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ และเง่ือนไขการใหเงินกูเงินสามัญ ตลอดจนขอตกลงการใช
บริการทางการเงิน    ท่ีระบุไวในหนังสือสัญญากูฉบับน้ีแลว ท่ีเกี่ยวของกับการกูเงินในคร้ังน้ี ขาพเจายินยอมรับปฏิบัติตามและใหถือเปน
สวนหน่ึงของหนังสือสัญญากูฉบับน้ี มีผลผูกพันโดยสมบูรณทุกประการ 
          ขอ  12 ขาพเจาใชคาหุนของขาพเจาท่ีมีอยูในสหกรณในขณะท่ีทําสัญญาเงินกูน้ี และท่ีจะมีตอไปในวันขางหนาเปนหลักประกัน
การชําระหน้ีตามสัญญาเงินกูเงินน้ี จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหน้ีตามสัญญาเงินกูน้ีครบถวนถาหากขาพเจาผิดสัญญา ขาพเจายินยอมให
สหกรณเปนผูมีสิทธ์ิจัดการและ ถอนเงินคาหุนเพื่อมาชําระหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียจนเสร็จสิ้นครบถวน 
          ขอ  13  ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอื่นใด ท่ีขาพเจา
ปฏิบัติหนาท่ีอยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงกําหนดจายชําระหน้ีหรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีตอสหกรณใหแกสหกรณตาม
จํานวนท่ีสหกรณแจงไป จนกวาหน้ีหรือ ภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยใหหักเงินดังกลาวและสงเงินท่ีหักไวน้ันใหแกสหกรณโดยพลัน 
การแสดงเจตนายินยอมดังกลาวผูกูจะไมถอนคืนเวนแตสหกรณใหความยินยอม 
          ขอ  14  หากขาพเจาออกจากราชการหรือพนจากสมาชิกภาพ ไมวากรณีใด ๆ  ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือ เจาหนาท่ีผู
จายเงินได         รายเดือนหักเงินไดรายเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการพึ่งจายใหขาพเจา หรือใหสหกรณหักเงิน
คาหุน เงินฝากหรือเงินอื่นใดท่ี  สหกรณพึงจายใหขาพเจา เพื่อนํามาหักชําระหน้ีท่ีขาพเจามีตอสหกรณ โดยขาพเจาจะไดยกเลิกคํายินยอม
น้ีจนกวาชําระหน้ีเสร็จสิ้น 
          ขอ  15  หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีแจงไวในหนังสือน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันทีถาขาพเจาจะไดแจง
ใหสหกรณทราบและหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหน้ีสินตามสัญญาน้ี ใหถือวาขาพเจายังมีภูมิลําเนาอยูตามท่ีไดระบุในสัญญาน้ีทุกประการ 
          ขอ  16 ในการทวงถามใหชําระหน้ีน้ัน เน่ืองจากทวงถามขาพเจาไดแลวใหสหกรณทวงถามจาก   คูสมรส   บิดา-มารดา   บุตร ได 
(ช่ือ-นามสกุล)...............................................และใหสงหนังสือบอกกลาวการชําระหน้ีไปทางบานเลขท่ี............หมูท่ี.......ถนน........................  
ตําบล..................................อําเภอ......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท............................... 
          ขอ  17  เมื่อหนังสือสัญญากูเงินฉบับน้ีครบกําหนด หากสหกรณฯหรือขาพเจามิไดบอกเลิกสัญญาใหถือวาหนังสือสัญญากูเงิน
ฉบับน้ีมีผลบังคับใชตลอดไป โดยมีเง่ือนไขคงเดิมทุกประการจนกวาจะครบกําหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญากูเงินฉบับใหม 
          ขอ  18  ขาพเจายินยอมสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงคเคราะหผูกูเงินสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

 
 
           



 

 

              สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ี โดยตลอดแลว 
เพื่อเปนหลักฐาน  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญหนาพยาน และคูสัญญาเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
                   (ลงช่ือ).........................................................ผูกู                             (ลงช่ือ).........................................................คูสมรส 
                      (................................................................)               (................................................................) 
 
                   (ลงช่ือ).........................................................พยาน                         (ลงช่ือ).........................................................คูพยาน 
                      (................................................................)                    (...............................................................) 
 
 ความเห็นผูบังคับบัญชาของผูกู 
  1.       ควรใหกู  ไมควรใหกู                                                                 ความเห็นผูจัดการ / ผูชวยผูจัดการ 
  2. ยินดีท่ีจะหักเงินเดือน เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดของผูกู                               ควรอนุมัติ           ไมควรอนุมัติ 
  ณ ท่ีจายเพ่ือชําระหน้ีเงินกูใหแกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล 
 สกลนคร จํากัด เปนรายแรกจนครบสัญญา                                                           (ลงชื่อ).............................................................. 
            (ลงชื่อ)..............................................................                                              (.....................................................................) 
              (.....................................................................)                                                      ................/................/................ 
     ตําแหนง.................................................................... 
 
                    ความเห็นประธานกรรมการ                                                   การรับเงินกู ขาพเจาไดรับเงินกูไวเปนการถูกตองแลว 
                    ควรอนุมัติ         ไมควรอนุมัติ                                              จํานวน......................................................................บาท 
            
            (ลงชื่อ)..............................................................                                             (ลงชื่อ).............................................................. 
              (.....................................................................)                                                        ................/................/................ 
     ตําแหนง....................................................................  
 หากขาพเจาไดรับการอนุมัติเงินกูเรียบรอยแลว ใหสหกรณดําเนินการ 
                              รับเปนเช็ค 
                              โอนเขาบัญชีเงินฝาก ของขาพเจาท่ีสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร 
             ชื่อบัญชี............................................................เลขท่ีบัญชี...........................................ประเภทเงินฝาก....................................... 
                              โอนเขาบัญชี ธนาคาร............................................สาขา...................................................เลขท่ี............................ 
 
   จํานวนเงินที่โอนเขาบัญชี (สําหรับเจาหนาที่สหกรณกรอก).......................................................บาท เม่ือวันที่.............................. 
                                                                (ลงชื่อ).........................................................(ผูกู/ผูรับเงิน) 
                                                                     (................................................................) 
 
 
 
                                                       

                                                              

 

 

 



 

                                                                   หนังสือยินยอมค้ําประกนัเงนิกู 
                                                              (กรณีใชหลักทรัพยบุคคลภายนอก) 

                                                                                         เขียนท่ี............................................................................... 
                                                                                                    วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.................. 
   

                    ขอ  1  ขาพเจา..............................................................................(ช่ือหมูบาน)............................................................... 
บานเลขท่ี.......................หมูท่ี..........ซอย...............................................ถนน....................................................ตําบล............................................... 
อําเภอ........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท............................................................. 
ซึ่งเปนเจาของท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี.................ระวาง.......................................................เลขท่ีดิน.............................................................. 
หนาสํารวจ...................เลม................หนา............ตําบล....................................อําเภอ.......................................จังหวัด.......................................... 
                    ขอ  2  ตามท่ีสหกรณไดให....................................................กูเงิน  จาํนวนเงินกู.....................................................บาท 
(....................................................................................) ตามคําขอกูและสัญญาเงินกูพิเศษ เลขท่ี......................../.................................... 
ลงวันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ........................อัตราดอกเบี้ยรอยละ...............ตอป  และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณเรียบรอยแลว 
โดยกําหนดชําระคืน  ดังน้ี 
                              2.1  เงินตน จํานวน...........................................................บาท (...................................................................................) 
พรอมดวยดอกเบี้ยตางหากในอัตรารอยละ..................ตอป ของตนเงินคงเหลือในแตละงวด จํานวน.............................................................บาท 
(..............................................................) จํานวน.............งวด เวนแตงวดสุดทายขอสง  จํานวน....................................................................บาท 
(..............................................................) ท้ังน้ีต้ังแตงวดประจําเดือน...................................................................................เปนตนไป 
                              2.2  เงินตนและดอกเบี้ยรอยละ..................ตอป รวมกันเดือนละจํานวน................................................................บาท 
(..............................................................) ไมเกินจํานวน.............งวด ท้ังน้ีต้ังแตงวดประจําเดือน...........................................................เปนตนไป 
ขาพเจาไดทราบรายละเอียดการกูเงินระหวางสหกรณกับผูกูท้ังหมดแลว และขาพเจาใหผูขอกูท่ีใชท่ีดินแปลงดังกลาวค้ําประกันเงินกูตอสหกรณ
โดยใชสัญญาจํานองเดิมเปนหลักประกันเงินกูใหมน้ี ตามความประสงคของผูขอกูได 
                    ขอ  3  เมื่อผูกูผิดนัดชําระหน้ี ใหสหกรณมีหนังสือบอกกลาวแกผูคํ้าประกัน ณ บานเลขท่ี.....................หมูท่ี............... 
ถนน...............................ตําบล..............................อําเภอ.....................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย..................... 
หรือท่ีขาพเจาไดแจงเปลี่ยนแปลงใหสหกรณทราบภายหลัง หากสหกรณไดมีหนังสือบอกกลาว ณ สถานท่ีตามขอ 3 หรือตามท่ีขาพเจา
มิอาจปฏิเสธหรือโตแยงใด ๆ วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึง หรือสหกรณยังไมมีหนังสือบอกกลาวขาพเจา 

                    ขอ  4  เมื่อสหกรณไดมีหนังสือบอกกลาวแกขาพเจาวาตองชําระหน้ีใหแกสหกรณแทนผูกู ขาพเจายินยอมชําระหน้ี
โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินเดือน เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินไดอื่น ๆ โดยวิธีการหักจากเงินไดรายเดือน ณ ท่ี
จายเพื่อสงตอสหกรณ รวมท้ังยินยอมใหสหกรณใชสิทธ์ิยึดหนวงทรัพยสินใด ๆ ท่ีขาพเจาพึงไดรับจากสหกรณไดแกเงินคาหุน เงินปนผล 
เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก และเงินอื่น ๆ ซึ่งอยูในการครอบครองของสหกรณไวเพื่อรอชําระหน้ีหรือเพื่อใชชําระหน้ีแทนผูกูและยินยอมน้ีใหมี
อยูตลอดไป ท้ังน้ีจนกวาจะไดชําระหน้ีตามหนังสือกูเงินสามัญท่ีขาพเจาไดคํ้าประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแลว 
                    ขอ  5  ในกรณีท่ีขาพเจาไมสามารถดําเนินการใหหนวยงานหักเงินชําระหน้ีแทนลูกหน้ีไดตาม ขอ 4 ไมวากรณีใด ๆ 
หรือหักเงินไดไมครบจํานวนท่ีตองชําระ ขาพเจาตกลงวาจะนําเงินมาชําระหน้ีใหสหกรณภายในเวลาท่ีสหกรณกําหนด 
                    การทําหนังสือคํ้าประกันฉบับน้ี ขาพเจาและคูสมรสพิจารณาและไตรตรองโดยรอบคอบและสมัครใจยินยอมคํ้าประกัน
เงินกูพิเศษและสหกรณออมทรัพยแหงน้ี ตามหนังสือคํ้าประกันเงินกูขางตนและขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 
     (ลงช่ือ)...........................................................เจาของท่ีดิน       (ลงช่ือ).........................................................สามี/ภรรยา (เจาของที่ดิน) 

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

 
 
 



 

 

 

หนังสือให้ควำมยนิยอมของสำม/ีภรรยำของสมำชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพษิณุโลก  จ ำกดั 

*************************** 
 

เขียนที่................................................................... 
วนัที่.....................เดือน......................................................พ.ศ.................. 

 

  ขา้พเจา้........................................................................ยนิยอมให.้...................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................ซ่ึงเป็นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าค  าที่ไม่ใชอ้อก)ของขา้พเจา้  ท  านิติกรรมอนัเป็น
การจดัการสินสมรสของขา้พเจา้และคู่สมรสกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จ  ากดั  ทั้งที่ไดท้  าไวแ้ลว้ 
และหรือที่จะท าขึ้นในวนัภายภาคหนา้ไดต้ลอดไป  จนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ฯ 

 

      

     ลงช่ือ..........................................................สามี/ภรรยา ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

     ลงช่ือ..........................................................พยานและผูรั้บรอง 
             (..........................................................) 
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หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
มาตรา  42/1 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณโุลก  จ ากัด 
วนัที่............เดือน.................................พ.ศ................ 

 

       โดยหนงัสือฉบบัน้ี   ขา้พเจา้.........................................................................................อาย.ุ.............ปี 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน...........................................รับราชการ/ท างานต าแหน่ง............................................... 
สงักดั...................................................อยูบ่า้นเลขที่..............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน....................................................ต  าบล................................................อ  าเภอ................................................. 
จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์................................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิษณุโลก  จ  ากดั  เลขทะเบียนสมาชิก....................ไดท้  าหนงัสือ
ยนิยอมฉบบัน้ี  ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก   จ  ากดั   เพือ่ใหน้ าไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชา หรือ
หวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่ขา้พเจา้สงักดัอยู ่  วา่ขา้พเจา้ไดย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือ
หวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงินเดือน  ค่าจา้ง  บ  านาญ  บ าเหน็จ  หรือเงิน
อ่ืนใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยูจ่่ายใหก้บัขา้พเจา้ตามจ านวนที่สหกรณ์ฯแจง้ใหห้กั  ตามภาระ
ผกูพนัที่ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จ  ากดั ทั้งในฐานะผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  ทั้งน้ี 
จนกวา่ภาระผกูพนัของขา้พเจา้จะหมดส้ินไป  โดยใหห้กัเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จ  ากดั  
เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากร และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ.  2553  มาตรา  42/1  เป็นประจ าทุกเดือน  ทั้งน้ีตั้งแต่เดือน......................................เป็นตน้ไป 
      ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการที่สงักดั  โดยโอนสงักดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของ
รัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงที่ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงิน
บ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัที่ขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ  หน่วยงานของ
รัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณีเพือ่ส่งช าระหน้ี  ช าระค่าหุน้  หรือเงินอ่ืนใด ใหส้หกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขพิษณุโลก  จ  ากดั ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สญัญาวา่จะปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี ทุก
ประการ  เพยีงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ  หรือใหห้น่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ที่ขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พือ่ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้  พร้อมส่งส าเนาหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้ยา้ยหรือโอนไปสงักดัใหม่ได ้  โดยใหถื้อวา่ส าเนาหนงัสือยนิยอมนั้นเป็นค ายนิยอมของ
ขา้พเจา้ทุกประการก็เป็นการเพยีงพอแลว้ในการหกัเงินของขา้พเจา้  จนกวา่ภาระผกูพนัจะหมดส้ินไป   

 (พลิกด้านหลัง) 
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      -2- 
         หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ี  ท  าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  และ
ขา้พเจา้สญัญาวา่ จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากภาระหน้ีสิน
หรือภาระผกูพนัใดๆ  ที่ขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิษณุโลก  จ  ากดั  เวน้แต่จะไดรั้บ 
ค ายนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จ  ากดั 
       หนงัสือฉบบัน้ีท าขึ้น 3 ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัที่หน่ึงส่งใหส่้วนราชการหรือหน่วยงาน 
ที่ขา้พเจา้สงักดัอยู ่ ฉบบัที่สองใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก   จ  ากดั  และฉบบัที่สามเก็บไว ้
ที่ขา้พเจา้ 
       ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ                     
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
    ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) 
 
    ลงช่ือ.......................................................พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
             (......................................................)  เลขทะเบียนสมาชิก............. 
 
    ลงช่ือ.......................................................พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
             (......................................................)  เลขทะเบียนสมาชิก............... 
 
 
 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2)    พ.ศ. 2553 
ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ  หรือนายจา้งในสถาน
ประกอบการ  หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบติัหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น  เพื่อช าระหน้ีหรือภาระ
ผกูพนัที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจง้ไป  จนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปให้หน่วยนั้นหักเงินดงักล่าวและส่งเงินที่
หักไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง  มิอาจจะถอนคนืได ้ เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 

การหักเงินตามวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงนิเขา้กองทนุ 

ที่สมาชิกตอ้งถูกหักตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กฎหมาย 
วา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม 
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

  วนัที่......................................................... 
 ขา้พเจา้................................................................................................................สมาชิกเลขที่ ...................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด......................................................อาย.ุ.......................ปี 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก  บา้นเลขที่...............................หมู่ท่ี............................ซอย............................................................................. 
หมู่บา้น...........................................................ถนน...........................................................ต  าบล/แขวง...................................................... ...... 
อ าเภอ/เขต..................................................................จงัหวดั..............................................................รหัสไปรษณีย.์...................................... 
โทรศพัทต์ิดต่อไดส้ะดวก........................................... ...................................................................................................................................... 
 ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บประโยชน์อนัพึงเกิดขึ้นในระหว่างท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือการเขา้ร่วมการประกนั
ชีวิตสมทบ  ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิษณุโลก  จ ากดั  ไดแ้ก่  เงินทุนเรือนหุน้สะสม  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  เงินฝากใน
บญัชีรวมทั้งสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรม  เช่น  เงินสินไหมการประกนัชีวิต เงินสวสัดิการและเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ 

 ขา้พเจา้ขอตั้งผูรั้บโอนประโยชน์โดยหนงัสือฉบบัน้ี  และใหย้กเลิกหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัก่อนหนา้น้ี  (ถา้มี)  ใน
การยกเลิกหนงัสือฉบบัก่อนหนา้น้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ  หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัน้ีลงลายมือช่ือขา้พเจา้และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์         
ผูมี้อ านาจเท่านั้น  ขา้พเจา้ประสงคใ์หจ่้ายประโยชน์อนัพึงไดรั้บของขา้พเจา้  เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรม  ทั้งน้ีใหห้กัหน้ีท่ีมีต่อสหกรณ์ก่อน
แลว้  จึงใหแ้ก่บุคคลดงัน้ีมีรายช่ือต่อไปน้ีตามล าดบัและเง่ือนไขทา้ยหนงัสือฉบบัน้ี 

 

ล าดับ ช่ือ – สกุล เลขทีบ่ัตรประชาชน ความสัมพนัธ์ ทีอ่ยู่  (โดยละเอยีด) 
ให้ได้รับ 

ร้อยละ (%) 
    ท่ีอยู.่......................................................... 

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

.....................รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทรศพัท.์................................................. 

 

    ท่ีอยู.่......................................................... 
................................................................. 
.....................รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทรศพัท.์................................................. 

 

    ท่ีอยู.่......................................................... 
................................................................. 
.....................รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทรศพัท.์................................................. 

 

 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าในการก าหนดตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ของขา้พเจา้กระท าขึ้นในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ทุกประการ  
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

ลงช่ือ ......................................................... สมาชิกผูแ้สดงเจตนา 
                                                                (....................................................... ...) 
 

ลงช่ือ........................................................พยาน               ลงช่ือ........................................................พยาน 

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

***หมายเหตุ  แนบส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกและผู้รับโอนประโยชน์ทุกคร้ังทีย่ืน่ให้สหกรณ์ 

ทะเบียนเลขท่ี.................................. 
วนัท่ี................................................. 
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ค าแนะน าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 
1.ผูรั้บโอนประโยชน์ควรมีความเก่ียวพนักบัสมาชิกดงัต่อไปน้ี  คือมีความเก่ียวพนัเป็น  พ่อ หรือแม่  หรือคู่สมรส  หรือบุตร  
หรือ  พ่ี  หรือนอ้ง  ของสมาชิก 

2.ผูรั้บโอนประโยชน์สามารถระบุไดต้ั้งแต่ 1 คน  หรือหลายคนก็ได ้ กรณีตั้งผูรั้บโอนประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน  โปรด
ก าหนดร้อยละท่ีผูรั้บโอนประโยชน์แต่ละคนจะมีสิทธิไดรั้บให้ชดัเจนดว้ย เช่น 

 2.1  นาย ก.  ให้ไดรั้บร้อยละ 50 นางสาว ข.  ให้ไดรั้บร้อยละ 30 เด็กหญิง  ค.  ให้ไดรั้บร้อยละ 20 
 2.2  นาย ก. ให้ไดรั้บร้อยละ 100 นางสาว ข.ให้ไดรั้บร้อยละ 100 เด็กหญิง ค. ให้ไดรั้บร้อยละ 100 ตาม ล าดบั  
หมายความว่า  หากนาย ก. ยงัมีชีวิตให้อยูน่าย ก. เป็นผูรั้บโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว  เวน้แต่  นาย ก.ถึงแก่กรรม  จึงให้
นางสาว ข.เป็นผูรั้บโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว และเด็กหญิง  ค.เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ทั้งหมดหาก  นาย ก. และนางสาว 
ข.ถึงแก่กรรม 

3.กรณีท่ีมีการแกไ้ขให้ขีดฆ่าขอ้ความเดิม  และลงลายมือช่ือก ากบัดว้ยทุกต าแหน่ง  (ห้ามใช้ยางลบหรือใช้หมกึขาวลบเอกสาร) 
4.เอกสารตอ้งมีพยานลงนาม 2 ท่าน  (ผูรั้บโอนประโยชน์ห้ามลงลายมือช่ือเป็นพยาน) 
 

 หมายเหตุ  “ตาม พรบ.สหกรณ์  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 42/2 บญัญติัว่า “สมาชิกอาจท าหนังสือตั้ง 
บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย                
โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน”  จากความขา้งต้น สหกรณ์ฯ  สามารถจ่ายเงินให้กับผูรั้บโอนประโยชน์ได ้                              
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

 

        ลงช่ือ.....................................................เจา้หนา้ท่ี 

(....................................................) 
                                                                ต าแหน่ง................................................ 

               วนัท่ี................/............................../..............................  
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                                                    แผนท่ีโดยสังเขปของท่ีดิน 
  ทางไปทีด่ินที่จะจดจ านองค้ าประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทางไปทีด่ินที่จะสร้างบ้าน (กรณีกูเ้พือ่การเคหะสงเคราะห์) 


