
 

 ล ำดับที.่....................................................                                                                                  เลขที่สัญญำ.................................... 
 วันที่.............../...................../...................                                                                                    เอกสารประกอบการกู ้
   บันทึกของเจ้าหน้าที่สหกรณ์                                                                                                  (ผูกู้้/คู่สมรส และเจ้ำของที่ดิน/คู่สมรส) 
  1.ผู้ขอกู้เคยผิดนัดส่งเงินงวดช ำระหน้ี                                                                                                    1 ที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.                                                    
  หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน                                                                                                                       2 ส ำเนำบัตรประจ ำตัว, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                                                   
  หรือไม่...................................................           สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด        ส ำเนำทะเบียนสมรส 

  2.ข้อเสนอหรือข้อชี้แจงอื่น                                                         ค าขอกู้เงินพเิศษ                      3 สลิบเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้ 
 (ถ้ำมี).....................................................                                                                                    4 เอกสำรเช็คเครดิตบูโร 
                                                                                                                                            (ส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อด้วยปากกา   
 (ลงชื่อ)......................................เจ้ำหน้ำท่ี                                                                    สีน้ าเงิน เท่านั้น)                
     (................................................)                                                                   เขียนท่ี.............................................................................. 
     ........./...................../..............                                                            วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.................. 
 
          ข้ำพเจ้ำ...............................................................................อำยุ.....................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.............................................
สถำนภำพกำรสมรส         โสด            หย่ำ            หม้ำย          สมรส  คู่สมรส ช่ือ........................................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน       -                     -                            -           -       ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี...............หมู่ท่ี................ 
ถนน.........................................................ต ำบล / แขวง.............................................................อ ำเภอ / เขต................................................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์....................หรือตำมท่ีข้ำพเจ้ำได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทรำบภำยหลัง  รับข้ำรำชกำร  /
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    ลูกจ้ำงประจ ำ อื่นๆ...............................................................ต ำแหน่ง........................................................................ 
สังกัด................................................................... ได้รับเงินเดือน / ค่ำจ้ำง เดือนละ............................................บำท เป็นสมำชิกติดต่อกัน
มำแล้ว...........ปี.............เดือน มีค่ำหุ้นในสหกรณ์รวม.................หุ้น เป็นเงิน.......................................................บำท    หำกได้รับอนุมัติกู้
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นจ ำนวน...................หุ้น เป็นจ ำนวนเงิน............................................................................บำท 
          ข้ำพเจ้ำขอเสนอค ำขอเงินกู้พิเศษ  เพื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 
โปรดพิจำรณำ ดังต่อไปน้ี 
          ข้อ  1  ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินกู้พิเศษของสหกรณ์ จ ำนวน.................................................................................................................บำท 
(....................................................................................................................................................................................................................) 
โดยจะน ำไปใช้เพื่อกำรดังต่อไปน้ี (ช้ีแจงควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งกำรกู้โดยละเอียด)............................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................................... 
          ข้อ  2  ในเวลำน้ีข้ำพเจ้ำมีสถำนะภำพในสหกรณ์  ดังน้ี 
                    2.1  เป็นสมำชิกติดต่อกันมำแล้ว                                                         เป็นเวลำ......................................เดือน 
                    2.2  มีเงินค่ำหุ้นอยู่ในสหกรณ์                                                             เป็นเงิน........................................บำท 
                          และส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน ๆ ละ                                                    เป็นเงิน........................................บำท 
                    2.3  ถ้ำหำกได้รับอนุมัติให้กู้  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้น                 เป็นเงิน.........................................บำท 
           ข้อ  3  ข้ำพเจ้ำมีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐำนะผู้กู้  ดังน้ี 
                    3.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้นเงินกู้คงเหลือ....................................................................................................................บำท 
                    3.2  เงินกู้พิเศษต้นเงินกู้คงเหลือ..................................................................................................................................บำท 
                    3.3  เงินกู้สำมัญเพื่อกำรศึกษำต้นเงินกู้คงเหลือ............................................................................................................บำท 
                    3.4  ..............................................................................................................................................................................บำท 
                    3.5  ..............................................................................................................................................................................บำท 
 
                                                                                 รวมต้นเงินกู้คงเหลือ....................................................................บำท 
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              ข้อ  4  ข้ำพเจ้ำมีค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน  ดังต่อไปน้ี 

รายจ่ายด้านสหกรณ์ รายจ่ายด้านธนาคาร รายจ่ายด้านอื่น ๆ 

รายการ 
ช าระเดือนละ 

(บาท) รายการ 
ช าระเดือนละ 

(บาท) รายการ 
ช าระหน้ีเดือนละ 

(บาท) 
ค่ำหุ้น  เงินกู้  ค่ำใช้จ่ำยประจ ำ  

เงินกู้    ช ำระหน้ี  

      

รวม  รวม  รวม  

 

                                                เงินได้รำยเดือนรวมท้ังสิ้น................................................................................................บำท 
                                                หัก รำยจ่ำยทุกรำยกำร....................................................................................................บำท 
                                                คงเหลือสุทธิ.....................................................................................................................บำท 
              ข้อ  5  ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันเงินกู้ของข้ำพเจ้ำ  ดังน้ี 
                        ในกำรขอกู้เงินครั้งน้ี ข้ำพเจ้ำถือว่ำเงินค่ำหุ้นท่ีข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ในเวลำน้ี หรือท่ีจะมีข้ึนในภำยหน้ำเป็น
หลักประกัน 
ท้ังสิ้น  และข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันเพิ่มเติม คือ 
                    5.1  อสังหำริมทรัพย์ 
                       (1) ท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี......................ระวำง...........................................เลขท่ีดิน............................................. 
หน้ำส ำรวจ.................................เล่ม.......................หน้ำ....................ต ำบล.............................................อ ำเภอ............................................ 
จังหวัด..................................เน้ือท่ี............ไร่..........งำน................ตำรำงวำรำคำประเมิน........................................................................บำท 
ช่ือเจ้ำของท่ีดิน................................................................................................................................................................................................ 
                       (2) ท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี......................ระวำง...........................................เลขท่ีดิน.............................................. 
หน้ำส ำรวจ.................................เล่ม.......................หน้ำ....................ต ำบล.............................................อ ำเภอ............................................. 
จังหวัด..................................เน้ือท่ี............ไร่..........งำน................ตำรำงวำรำคำประเมิน........................................................................บำท 
ช่ือเจ้ำของท่ีดิน................................................................................................................................................................................................ 
                       (3) ท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี......................ระวำง............................................เลขท่ีดิน............................................ 
หน้ำส ำรวจ.................................เล่ม.......................หน้ำ....................ต ำบล.............................................อ ำเภอ............................................ 
จังหวัด..................................เน้ือท่ี............ไร่..........งำน................ตำรำงวำรำคำประเมิน........................................................................บำท 
ช่ือเจ้ำของท่ีดิน................................................................................................................................................................................................ 
                       (4) ท่ีดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี......................ระวำง............................................เลขท่ีดิน............................................ 
หน้ำส ำรวจ.................................เล่ม.......................หน้ำ....................ต ำบล.............................................อ ำเภอ............................................ 
จังหวัด..................................เน้ือท่ี............ไร่..........งำน................ตำรำงวำรำคำประเมิน........................................................................บำท 
ช่ือเจ้ำของท่ีดิน................................................................................................................................................................................................ 
                    5.2  หลักทรัพย์รัฐบำล  หรือเอกสำรกำรฝำกเงินในสหกรณ์ฯ 
                       (1) .................................................................................................................................................................................... 
                       (2) .................................................................................................................................................................................... 

               ข้อ  6  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบ มติของคณะกรรมกำร และค ำขอกู้และค ำขอกู้และ
สัญญำเงินกู้พิเศษ ทุกประกำร และหำกข้ำพเจ้ำส่งช ำระหน้ีเงินกู้รำยน้ียังไม่หมด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือผู้มีหน้ำท่ีจ่ำยเงิน
รำยเดือนของข้ำพเจ้ำหักเงินได้รำยเดือนโดยวิธีกำรหักเงินได้รำยเดือน ณ ท่ีจ่ำย ตำมจ ำนวนงวดช ำระหน้ีท่ีก ำหนดในค ำขอกู้และสัญญำ
เงินกู้พิเศษ ท่ีข้ำพเจ้ำได้ท ำไว้ต่อสหกรณ์ในวันรับเงินกู้รำยน้ี 
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               ข้อ  7  ข้ำพเจ้ำจะน ำเงินกู้ซึ่งข้ำพเจำ้ได้รับท้ังหมดเข้ำฝำกไว้ในสหกรณ์ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์  แล้วจึงถอนไปใช้ควำม
จ ำเป็น  ดังน้ี 
                       7.1  ถอนครั้งเดียว (เหตุผล)............................................................................................................................................. 
                       7.2  ถอนเป็นครำว ๆ ดังน้ี 
                             งวดท่ี  1  จ ำนวน.......................................................................บำท 
                             งวดท่ี  2  จ ำนวน.......................................................................บำท 
                             งวดท่ี  3  จ ำนวน.......................................................................บำท 
               ข้อ  8  ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรำยเดือน  ดังต่อไปน้ี 
                       8.1  เงินต้น..............................................บำท พร้อมด้วยดอกเบ้ียต่ำงหำกในอัตรำร้อยละ.......................................ต่อปี 
ของต้นเงินคงเหลือในแต่ละงวดเป็นจ ำนวน......................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ำยขอส่ง...........................................................................บำท 
ท้ังน้ีต้ังแต่งวดประจ ำเดือน...........................................................เป็นต้นไป 
                       8.2  เงินต้นและดอกเบ้ียร้อยละ....................ต่อปีรวมกันเดือนละ.............................................................................บำท 
ไม่เกินจ ำนวน........................งวด ท้ังน้ีต้ังแต่งวดประจ ำเดือน.....................................................................เป็นต้นไป 
               ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำเงินงวดช ำระหน้ี (รวมท้ังเงินต้นและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก ำหนดส่งภำยในวันจ่ำยเงินเดือนหรือวัน
จ่ำยเงินบ ำนำญของแต่ละเดือนแล้วแต่กรณี 
               ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ปรับเพิ่มหรือลดดอกเบ้ียได้ตำมประกำศของสหกรณ์แต่ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี 
                ข้อ  9  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ำยเงินให้ข้ำพเจ้ำไม่ว่ำจะจำ่ยด้วยเช็คหรือโอนเข้ำบัญชีหรือเงินสดให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้จ ำนวน
ดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่ำเอกสำรกำรรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี 
                ข้อ  10  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้รับรำยเดือน หักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพื่อช ำระหน้ี
ให้แก้สหกรณ์ โดยข้ำพเจ้ำจะไม่ยกเลิกค ำยินยอมน้ีจนกว่ำจะช ำระหน้ีเสร็จสิ้น 
                ข้อ  11  ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกู้เงินในครั้งน้ีแล้วและให้ถือว่ำเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญำน้ี หำกข้ำพเจ้ำปฏิบัติผิดระเบียบและข้อสญัญำให้ถือว่ำผิดสัญญำและเงินกู้ถึงก ำหนดช ำระเงินคืนทันทีโดยไม่ต้องค ำนึงถึง
ระยะเวลำในสัญญำกู้เงินน้ี 
                ข้อ  12  ข้ำพเจ้ำขอใช้ค่ำหุ้นของข้ำพเจ้ำท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ในขณะท่ีท ำสัญญำกู้เงินน้ี และท่ีจะมีต่อไปในวันข้ำงหน้ำเป็น
หลักประกันกำรช ำระหน้ีตำมสัญญำกู้เงินน้ี จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหน้ีครบถ้วนถ้ำหำกข้ำพเจ้ำผิดสญัญำ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์
เป็นผู้มีสิทธิจัดกำรและถอนเงินค่ำหุ้นเพื่อมำช ำระหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ียจนเสร็จสิ้นครบถ้วน 
                ข้อ  13  หำกข้ำพเจ้ำออกจำกรำชกำรหรือพ้นจำกสมำชิกภำพ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือน เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีสหกรณ์พึงจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ หรือให้สหกรณ์หักเงินค่ำหุ้น เงินฝำกหรือ
เงินอื่นใดท่ีสหกรณ์พึงจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ เพื่อน ำมำหักช ำระหน้ีท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ โดยข้ำพเจ้ำจะไม่ยกเลิกค ำยินยอมน้ีจนกว่ำจะช ำระหน้ี
เสร็จสิ้น 
                ข้อ  14  หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่แจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเปน็หนังสือโดยทันที ถ้ำข้ำพเจ้ำ
ไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ และหำกมีกำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับหน้ีสินตำมสัญญำน้ี ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมิล ำเนำอยู่ตำมท่ีได้ระบุในสัญญำ
น้ีทุกประกำร 
                ข้อ  15  ข้ำพเจ้ำยินยอมสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 
                                     สัญญำกู้เงินสำมัญน้ีท ำข้ึน 2 ฉบับ ข้อควำมตรงกันเก็บไว้ฝ่ำยละฉบับ  

 
 
                                                      (ลงช่ือ).........................................................ผู้กู้ 
                                                             (..........................................................)  
       (ลงช่ือ)...........................................................พยำน                                   (ลงช่ือ)...........................................................พยำน 
               (..........................................................)                                                  (..........................................................) 
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                                                      ค ายินยอมของคูส่มรส 

 
                                                                                       สถำนท่ี....................................................................................... 
                                                                                      วันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ........................... 

                 ข้ำพเจ้ำ...............................................................................เป็นคู่สมรสของ............................................................................  
ยินยอมให้คู่สมรสของข้ำพเจ้ำกู้เงินพิเศษตำมค ำขอกู้ข้ำงต้นน้ี  และได้ลงลำยมือช่ือต่อหน้ำพยำน 

 
               
                                                      (ลงช่ือ).........................................................สำมี/ภรรยำ 
                                                             (..........................................................)  
       (ลงช่ือ)...........................................................พยำน                                   (ลงช่ือ)...........................................................พยำน 
               (..........................................................)                                                  (..........................................................) 
 

                                                                 ค ารับรองผูบ้ังคับบัญชาของผู้ขอกู ้

                  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เห็น  และตำมท่ีได้สอบถำมแล้ว  จึงให้ค ำรับรองดังน้ี 
    1. ควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งช้ีแจงไว้ในค ำขอกู้น้ี เป็นควำมจริงหรือไม่................................................................................. 
    2. ในเวลำน้ีผู้ขอกู้มีพฤติกรรมซึ่งอำจถูกให้ออกจำกรำชกำรหรืองำนประจ ำหรือไม่................................................................................. 
    3. ในขณะขอกู้น้ีผู้ขอกู้ได้ยื่นเร่ืองรำวขอย้ำยไปรับรำชกำรต่ำงจังหวัดหรือไม่.......................................................................................... 
    4. ผู้ขอกู้มีหน้ีสินภำยนอกสหกรณ์เป็นจ ำนวนมำกหรือไม่........................................................................................................................ 
    5. ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะเป็นผู้หักเงินได้รำยเดือนของผู้กู้ส่งช ำระหน้ี ณ ท่ีจ่ำยในวันจ่ำยเงินเดือนส่งช ำระหน้ีสหกรณ์ตำมรำยกำรแจ้งหน้ี 
   ประจ ำงวดทุกงวดสิ้นเดือน หรือหักเงินอื่นใดท่ีทำงรำชกำรจ่ำยให้ผู้กู้ เช่น เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ เป็นต้น 

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

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

                                                         ต ำแหน่ง............................................................ 
 

 

    หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรอนุมัติเงินกู้แล้ว  ให้สหกรณ์ด ำเนินกำร ดังน้ี 

                     โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ท่ีธนำคำรกรุงไทย สำขำ............................................................................................... 

    ช่ือบัญชี................................................................เลขท่ีบัญชี.............................................................ประเภทเงินฝำก............................. 

                     โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

    ช่ือบัญชี................................................................เลขท่ีบัญชี.............................................................ประเภทเงินฝำก............................. 

               จ านวนเงินทีโ่อนเข้าบญัชี (ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก)...........................บาท เม่ือวันที่........................................... 

                                                                      (ลงช่ือ)...............................................................(ผู้กู้/ผู้รับเงิน) 
                                                                             (.......................................................................) 
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                                                                   หนังสือยินยอมค้ าประกนัเงนิกู้ 
                                                              (กรณีใช้หลักทรัพย์บุคคลภำยนอก) 

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

                    ข้อ  1  ข้ำพเจ้ำ..............................................................................(ช่ือหมู่บ้ำน)............................................................... 
บ้ำนเลขที่.......................หมู่ที่..........ซอย...............................................ถนน....................................................ต ำบล...............................................  
อ ำเภอ........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์.................... .......โทรศัพท์............................................................. 
ซึ่งเป็นเจ้ำของที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขที่.................ระวำง.......................................................เลขที่ ดิน.............................................................. 
หน้ำส ำรวจ...................เล่ม................หน้ำ............ต ำบล....................................อ ำเภอ................ .......................จังหวัด.......................................... 
                    ข้อ  2  ตำมท่ีสหกรณ์ได้ให้....................................................กู้เงิน  จ ำนวนเงินกู้.....................................................บำท 
(....................................................................................) ตำมค ำขอกู้และสัญญำเงินกู้พิเศษ เลขท่ี......................../.................................... 
ลงวันที่..............เดือน.................................พ.ศ........................อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ...............ต่อปี   และผู้กู้ได้รับเงินไปจำกสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว 
โดยก ำหนดช ำระคืน  ดังน้ี 
                              2.1  เงินต้น จ ำนวน...........................................................บำท (........................................... ........................................) 
พร้อมด้วยดอกเบี้ยต่ำงหำกในอัตรำร้อยละ..................ต่อปี ของต้นเงินคงเหลือในแต่ละงวด จ ำนวน.............................................................บำท 
(..............................................................) จ ำนวน.............งวด เว้นแต่งวดสุดท้ำยขอส่ง  จ ำนวน......... ...........................................................บำท 
(..............................................................) ท้ังน้ีต้ังแต่งวดประจ ำเดือน................................. ..................................................เป็นต้นไป 
                              2.2  เงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ..................ต่อปี รวมกันเดือนละจ ำนวน................................................................บำท  
(..............................................................) ไม่เกินจ ำนวน.............งวด ท้ังน้ีต้ังแต่งวดประจ ำเดือน.... .......................................................เป็นต้นไป 
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบรำยละเอียดกำรกู้เงินระหว่ำงสหกรณ์กับผู้กู้ทั้งหมดแล้ว และข้ำพเจ้ำให้ผู้ขอกู้ท่ีใช้ที่ดินแปลงดังกล่ำวค้ ำประกันเงินกู้ต่อสหกรณ์
โดยใช้สัญญำจ ำนองเดิมเป็นหลักประกันเงินกู้ใหม่น้ี ตำมควำมประสงค์ของผู้ขอกู้ได้ 
                    ข้อ  3  เมื่อผู้กู้ผิดนัดช ำระหน้ี ให้สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่ำวแก่ผู้ค้ ำประกัน ณ บ้ำนเลขท่ี.....................หมู่ท่ี............... 
ถนน...............................ต ำบล..............................อ ำเภอ.....................................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์..................... 
หรือท่ีข้ำพเจ้ำได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทรำบภำยหลัง หำกสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่ำว ณ สถำนท่ีตำมข้อ 3 หรือตำมท่ีข้ำพเจ้ำ
มิอำจปฏิเสธหรือโต้แย้งใด ๆ ว่ำหนังสือบอกกล่ำวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่ำวข้ำพเจ้ำ 
                    ข้อ  4  เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่ำวแก่ข้ำพเจ้ำวำ่ต้องช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระหน้ี
โดยให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินเดือน เงินบ ำนำญ เงินบ ำเหน็จ หรือเงินได้อื่น ๆ โดยวิธีกำรหักจำกเงินได้รำยเดือน ณ ท่ี
จ่ำยเพื่อส่งต่อสหกรณ์ รวมท้ังยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิ์ยึดหน่วงทรัพย์สินใด ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสหกรณ์ได้แก่เงินค่ำหุ้น เงินปันผล 
เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำก และเงินอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกำรครอบครองของสหกรณ์ไว้เพื่อรอช ำระหน้ีหรือเพื่อใช้ช ำระหน้ีแทนผู้กู้และยินยอมน้ีให้มี
อยู่ตลอดไป ท้ังน้ีจนกว่ำจะได้ช ำระหน้ีตำมหนังสือกู้เงินสำมัญที่ข้ำพเจ้ำได้ค้ ำประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแล้ว 
                    ข้อ  5  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้หน่วยงำนหักเงินช ำระหน้ีแทนลูกหน้ีได้ตำม ข้อ 4 ไม่ว่ำกรณีใด ๆ 
หรือหักเงินได้ไม่ครบจ ำนวนท่ีต้องช ำระ ข้ำพเจ้ำตกลงว่ำจะน ำเงินมำช ำระหน้ีให้สหกรณ์ภำยในเวลำท่ีสหกรณ์ก ำหนด 
                    กำรท ำหนังสือค้ ำประกันฉบับน้ี ข้ำพเจ้ำและคู่สมรสพิจำรณำและไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจยินยอมค้ ำประกัน
เงินกู้พิเศษและสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งน้ี ตำมหนังสือค้ ำประกันเงินกู้ข้ำงต้นและข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 

 
     (ลงช่ือ)...........................................................เจ้ำของท่ีดิน       (ลงช่ือ).........................................................สำมี/ภรรยำ (เจ้ำของที่ดิน) 

          (...........................................................)                             (...........................................................) 
   (ลงช่ือ)...........................................................พยำน               (ลงช่ือ)...........................................................พยำน 
          (...........................................................)                              (..........................................................) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                                                                                   เขียนที่.............................................................................                                      

                                                                                                                    วันที ่        เดือน               พ.ศ.              . 

  ข้าพเจ้า                                                    อายุ           ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่                   หมู่ที่       .ซอย                       
ถนน                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ/เขต                           จังหวัด                                ปัจจุบันท างาน 
ต าแหน่ง                                             หน่วยงาน/ตึก                               และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร 
จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก                             มีความประสงค์ให้หน่วยงาน / ส่วนราชการ ท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่งเงินให้สหกรณ์ที่
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร  จ ากัด ดังน้ี 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของหน่วยงาน / ส่วนราชการ ต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนครจ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช าระ
หน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณี  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนครจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ / พนักงาน / ลูกจ้าง และได้รับเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ  เงินชดเชย  หรือเงินอื่นใด  
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินชดเชย หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากหน่วยงานตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกคร้ัง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หักช าระหน้ีแก่ทางราชการแล้ว (ถ้า
มี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว   ส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 น้ี ให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมน้ีไม่ว่าท้ังหมด
หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหน้ีสินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็น
หนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แห่งใดแห่ง
หน่ึงที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่น  ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแต่
สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้น
แทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว  หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ี
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  ฉบับที่สองเก็บไว้
กับข้าพเจ้า  และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  

 

            ลงช่ือ                                               ผู้ให้ค ายินยอม 
                    (                                            ) 

         ลงช่ือ                                            พยาน                                            ลงช่ือ                                            พยาน 
                (                                          )               (                                          ) 
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 หนังสือให้ค ายินยอมหักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ บ าเหน็จรายเดือน หรือเงินอ่ืนๆ  
 
 

          เขียนที่                                                         .  
                 วันที่           เดือน                        พ.ศ.             . 
 

 อำศัยควำมตำมมำตรำ 42 / 1 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ สหกรณ ์ ( ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ. 2553  
 ข้ำพเจ้ำ                                                                          สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด  สมำชิก
เลขที ่                             ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง                                               .รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง บ ำนำญ บ ำเหน็จ บ ำเหน็จรำย
เดือน หรือเงินอื่นใด ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงท ำหนังสือให้ค ำยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด ดังน้ี  
 1 . ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กระทรวงสำธำรณสุข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบ ำนำญ หรือเงินบ ำเหน็จ เงินบ ำเหน็จรำย

เดือน เงินบ ำเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำกกระทรวงสำธำรณสุข 
เพ่ือช ำระหน้ีเงินกู้ ดอกเบี้ย เงินฝำก ค่ำหุ้นประจ ำเดือน หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด  ให้แก่สหกรณ์ฯ 
ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ฯ แจ้งไปจนกว่ำหน้ีหรือภำระผูกพันน้ัน จะระงับสิ้นไป  
 2 . ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนหนังสือให้ค ำยินยอมฉบับน้ี เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด จะให้ค ำยินยอม  
 

                ลงชื่อ                                            สมำชิกผู้ให้ค ำยินยอม  
                               (                                             ) 
    
 

                       ลงชื่อ                                              พยำน  
                              (                                              )เลขที่                . 
 

                       ลงชื่อ                                               พยำน  
                              (                                              )เลขที.่.........................  
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                                                    แผนท่ีโดยสังเขปของท่ีดิน 
  ทางไปทีด่ินที่จะจดจ านองค้ าประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทางไปทีด่ินที่จะสร้างบ้าน (กรณีกูเ้พือ่การเคหะสงเคราะห์) 


