
 

 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 าขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษ                3 สลิบเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้ 
 (ถ้ำม)ี.....................................................                                                                                   (ส าเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อด้วยปากกา 
                                                                                                                                               สนี้ าเงิน เท่านั้น) 
 (ลงชื่อ)......................................เจ้ำหน้ำท่ี                
     (................................................)                                                                   เขียนท่ี.............................................................................. 
     ........./...................../..............                                                            วันท่ี...............เดือน...................................พ.ศ.................. 
 
          ข้ำพเจ้ำ...............................................................................อำยุ.....................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.............................................
สถำนภำพกำรสมรส         โสด            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 

 

 

 

 



 

 

              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
หลักประกันท้ังสิ้น  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 
                



 

 

               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 
           ข้อ  9 ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำเงินงวดช ำระหน้ี (รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก ำหนดช ำระภำยในวันจ่ำยเงินเดือนหรือ 
เงินบ ำนำญของแต่ละเดือน หำกผิดนัดในงวดใดงวดหน่ึง และยินยอมให้สหกรณ์แต่ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยมิต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบ
ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 
          ข้อ  10 เมื่อสหกรณ์ได้จ่ำยเงินให้ข้ำพเจ้ำไม่ว่ำจะจำ่ยด้วยเช็คหรือโอนเข้ำบัญชีหรือเงินสดให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้จ ำนวน
ดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่ำเอกสำรกำรรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี 
          ข้อ  11 ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ และเง่ือนไขกำรให้เงินกู้เงินสำมัญ ตลอดจนข้อตกลงกำรใช้
บริกำรทำงกำรเงิน    ท่ีระบุไว้ในหนังสือสัญญำกู้ฉบับน้ีแล้ว ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกู้เงินในครั้งน้ี ข้ำพเจ้ำยินยอมรับปฏิบัติตำมและให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของหนังสือสัญญำกู้ฉบับน้ี มีผลผูกพันโดยสมบูรณ์ทุกประกำร 
          ข้อ  12 ข้ำพเจ้ำใช้ค่ำหุ้นของข้ำพเจ้ำท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ในขณะท่ีท ำสัญญำเงินกู้น้ี และท่ีจะมีต่อไปในวันข้ำงหน้ำเป็นหลักประกัน
กำรช ำระหน้ีตำมสัญญำเงินกู้เงินน้ี จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหน้ีตำมสัญญำเงินกู้น้ีครบถ้วนถ้ำหำกข้ำพเจ้ำผิดสัญญำ ข้ำพเจำ้ยินยอมให้
สหกรณ์เป็นผู้มีสิทธิ์จัดกำรและ ถอนเงินค่ำหุ้นเพื่อมำช ำระหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ียจนเสร็จสิ้นครบถ้วน 
          ข้อ  13  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใด ท่ีข้ำพเจ้ำ
ปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก ำหนดจ่ำยช ำระหน้ีหรือภำระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตำม
จ ำนวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหน้ีหรือ ภำระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินท่ีหักไว้น้ันให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำวผู้กู้จะไม่ถอนคืนเว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม 
          ข้อ  14  หำกข้ำพเจ้ำออกจำกรำชกำรหรือพน้จำกสมำชิกภำพ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำ หรือ เจ้ำหน้ำท่ีผู้
จ่ำยเงินได้         รำยเดือนหักเงินได้รำยเดือน เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีทำงรำชกำรพึ่งจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ หรือให้สหกรณ์หักเงิน
ค่ำหุ้น เงินฝำกหรือเงินอื่นใดท่ี  สหกรณ์พึงจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ เพื่อน ำมำหักช ำระหน้ีท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ โดยข้ำพเจ้ำจะได้ยกเลิกค ำยินยอม
น้ีจนกว่ำช ำระหน้ีเสร็จสิ้น 
          ข้อ  15  หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่แจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยทันทีถ้ำข้ำพเจ้ำจะได้แจ้ง
ให้สหกรณ์ทรำบและหำกมีกำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับหน้ีสินตำมสัญญำน้ี ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังมีภูมิล ำเนำอยู่ตำมท่ีได้ระบุในสัญญำน้ีทุกประกำร 
          ข้อ  16 ในกำรทวงถำมให้ช ำระหน้ีน้ัน เน่ืองจำกทวงถำมข้ำพเจ้ำได้แล้วให้สหกรณ์ทวงถำมจำก   คู่สมรส   บิดำ-มำรดำ   บุตร ได้ 
(ช่ือ-นำมสกุล)...............................................และให้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรช ำระหน้ีไปทำงบ้ำนเลขท่ี............หมู่ท่ี.......ถนน........................  
ต ำบล..................................อ ำเภอ......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์............................... 
          ข้อ  17  เมื่อหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับน้ีครบก ำหนด หำกสหกรณ์ฯหรือข้ำพเจ้ำมิได้บอกเลิกสัญญำให้ถือว่ำหนังสือสัญญำกู้เงิน
ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประกำรจนกว่ำจะครบก ำหนด หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับใหม่ 
          ข้อ  18  ข้ำพเจ้ำยินยอมสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงค์เครำะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

 
 
           



 

 

              สัญญำน้ีท ำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำน้ี โดยตลอดแล้ว 
เพื่อเป็นหลักฐำน  จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญหน้ำพยำน และคู่สัญญำเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละฉบับ 
                   (ลงช่ือ).........................................................ผู้กู้                             (ลงช่ือ).........................................................คู่สมรส 
                      (................................................................)               (................................................................) 
 
                   (ลงช่ือ).........................................................พยำน                         (ลงช่ือ).........................................................คู่พยำน 
                      (................................................................)                    (...............................................................) 
 
 ความเห็นผู้บังคับบัญชาของผู้กู้ 
  1.       ควรให้กู้  ไม่ควรให้กู้                                                                 ความเห็นผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  2. ยินดีที่จะหักเงินเดือน เงินบ ำนำญ เงินบ ำเหน็จ หรือเงินอื่นใดของผู้กู้                               ควรอนุมัติ           ไม่ควรอนุมัติ 
  ณ ท่ีจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำล 
 สกลนคร จ ำกัด เป็นรำยแรกจนครบสัญญำ                                                           (ลงชื่อ).............................................................. 
            (ลงชื่อ)..............................................................                                              (.....................................................................) 
              (.....................................................................)                                                      ................/................/................ 
     ต ำแหน่ง.................................................................... 
 
                    ความเห็นประธานกรรมการ                                                   การรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 
                    ควรอนุมัติ         ไม่ควรอนุมัติ                                              จ ำนวน......................................................................บำท 
            
            (ลงชื่อ)..............................................................                                             (ลงชื่อ).............................................................. 
              (.....................................................................)                                                        ................/................/................ 
     ต ำแหน่ง....................................................................  
 หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรอนุมัติเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ให้สหกรณ์ด ำเนินกำร 
                              รับเปน็เช็ค 
                              โอนเข้ำบัญชีเงินฝำก ของข้ำพเจ้ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร 
             ชื่อบัญชี............................................................เลขที่บัญชี...........................................ประเภทเงินฝำก....................................... 
                              โอนเข้ำบัญชี ธนำคำร............................................สำขำ...................................................เลขที่............................ 
 
   จ านวนเงินที่โอนเข้าบญัชี (ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก).......................................................บาท เมื่อวันที่.............................. 
                                                                (ลงชื่อ).........................................................(ผู้กู้/ผู้รับเงิน) 
                                                                     (................................................................) 
 
 
 
                                                       

                                                              

 

 

 



 

 

 

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) 
 

Admin
Rectangle

Admin
Rectangle

Admin
Typewriter
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด

Admin
Rectangle

Admin
Typewriter
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร

Admin
Rectangle

Admin
Typewriter
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร

Admin
Rectangle

Admin
Typewriter
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร

Admin
Rectangle

Admin
Typewriter
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร

Admin
Rectangle

Admin
Typewriter
ทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร



 
 

      -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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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร

Admin
Rectangle



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) 


