
 

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

                                                              

 

 

 



 
                                                                                             
                                                              
 
 
 
 

 
     หนังสือให้ควำมยินยอมของสำมี/ภรรยำของสมำชิกสหกรณ์ 
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร  จ ำกัด  
            *************************** 
           เขียนที่................................................................... 
           วันที่.....................เดือน......................................................พ.ศ.................. 
 
         ข้าพเจ้า........................................................................ยนิยอมให้.................................... ................... 
               สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................ซ่ึงเป็นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าค าที่ไมใ่ช้ออก) ของข้าพเจ้า  ท านิติกรรมอันเป็น 
               การจัดการสินสมรสของข้าพเจ้าและคู่สมรสกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  ทั้งที่ได้ท าไว้แล้ว     
               และหรือท่ีจะท าขึน้ในวันภายภาคหน้าได้ตลอดไป  จนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ฯ 
 
 
       ลงชื่อ..........................................................สามี/ภรรยา ผู้ใหค้วามยินยอม 
             (..........................................................) 
 
       ลงชื่อ..........................................................พยานและผู้รับรอง 
             (..........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

        หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินให้สหกรณ์  
           ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  

                                                    มำตรำ  42/1 
 
            สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
         วันที่..................เดือน..................................พ.ศ....................... 
 
       โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า................................................................................ .............อายุ....................ป ี
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน..........................................................รับราชการ/ท างานต าแหน่ง............................................... 
สังกัด.........................................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย................................................ 
ถนน.............................................................ต าบล.......................................................อ าเภอ.................................................. 
จังหวัด......................................................รหสัไปรษณีย์.................................โทรศัพท์............................................................ 
   และเปน็สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  เลขทะเบียนสมาชิก....................ได้ท าหนังสือ 
ยินยอมฉบับนี้  ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด   เพ่ือให้น าไปแสดงกับผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้า
หน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ว่าขา้พเจ้าได้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือ หัวหน้าหน่วยงานของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  บ านาญ  บ าเหน็จ  หรือเงิน อื่นใดที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานที่ขา้พเจ้าสังกัดอยู่จ่ายให้กับข้าพเจ้าตามจ านวนที่สหกรณ์ฯแจ้งใหห้ัก  ตามภาระ ผูกพันที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ทั้งในฐานะผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้ จนกว่าภาระผูกพันของข้าพเจ้าจะหมดสิ้นไป  โดย
ให้หักเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด เป็นล าดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร และกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2553  มาตรา  42/1  เป็นประจ าทุกเดือน  ทั้งนี้ตั้งแต่ 
เดือน......................................เป็นต้นไป 
   ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงาน อ่ืนของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของ รัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงิน บ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดใน
ลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของ รัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเพ่ือ
ส่งช าระหนี้  ช าระค่าหุ่น  หรือเงินอ่ืนใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ไดทุ้กเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ ทุก ประการ  เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งใหส้่วนราชการ  หรือให้หนว่ยงานของรัฐ  
หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้น  พร้อมส่งส าเนาหนังสือยินยอมฉบับนี้ไปยัง
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้พเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดใหม่ได้  โดยให้ถือว่าส าเนาหนังสือยินยอมนั้นเป็นค ายินยอมของ 
ข้าพเจ้าทุกประการก็เป็นการเพียงพอแล้วในการหักเงินของข้าพเจ้า  จนกว่าภาระผูกพันจะหมดสิ้นไป 
              (พลิกด้ำนหลัง) 
 



             -2- 
   หนังสือยินยอมฉบับนี้  ท าขึน้โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ให้มีผลตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  และ ข้าพเจ้า
สัญญาว่า จะไม่ถอนการให้ค่ายินยอมนี้ไมว่่าทัง้หมดหรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจ้าจะได้พ้นจากภาระหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ  
ที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด  เว้นแตจ่ะได้รับคา่ยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 
   หนังสือฉบับนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับที่หนึ่งส่งใหส้่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  
ฉบับที่สองให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก   จ ากัด  และฉบับที่สามเก็บไว้ ที่ข้าพเจ้า 
   ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นส าคัญ 
 
 
      ลงชื่อ.......................................................ผู้ ให้ความยินยอม 
            (.......................................................) 
 
      ลงชื่อ.......................................................พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
           (......................................................)  เลขทะเบียนสมาชิก................ 
 
      ลงชื่อ.......................................................พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
           (......................................................)  เลขทะเบียนสมาชิก................ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ่2)    พ.ศ. 2553 

                                                     ฯลฯ 

  มำตรำ  42/1  เมื่อสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์  ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ  หรือ

นายจ้างในสถาน ประกอบการ  หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ถึงก าหนด

จา่ยแกส่มาชิกนัน้  เพ่ือช าระหนี้หรือภาระ ผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ให้แกส่หกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป  จนกว่าหนี้หรือภาระ

ผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วยนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่ หักไว้นั้นให้แกส่หกรณ์โดยพลัน 

  การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง  มิอาจจะถอนคืนได้  เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 

  การหักเงินตามวรรคหนึ่ง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล ำดับแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุน 

ที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กฎหมาย 

วา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน  และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 



 
 

หนังสือตั งผู้รับโอนประโยชน์ 
  เขียนที ่                                          . 
 

วันท่ี                                             . 
ข้าพเจ้า                                                                     เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด 

เลขที่                          ต าแหน่ง                                 วัน/เดือน/ปีเกิด                        .   อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขท่ี                    หมู่ที ่             ซอย           หมู่บ้าน                           .       ต าบล/แขวง                                      
อ าเภอ/เขต                                  จังหวัด                             .รหัสไปรษณีย์                       โทรศัพท์ (บ้าน)                          
โทรศัพท์ (มือถือ)                                . 
 ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับประโยชน์อันพึงประสงค์เกิดขึ้นในระหว่างที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบ หรือการเข้าร่วม
การประกันชีวิตส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด ได้แก่ เงินทุนเรือนหุ้นสะสม เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากใน
บัญชีรวมทั้งสิทธิและประโยชน์อื่นๆ  เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เช่น เงินสินไหมการประกันชีวิต เงินสวัสดิการและเงินหรือประโยชน์อื่นๆ  
 ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์โดยท าหนังสือฉบับนี้ และให้ยกเลิกหนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ฉบับก่อนหน้านี้(ถ้ามี) จะ
สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้ลงลายมือชื่อข้าพเจ้าต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้มีอ านาจเท่านั้น ข้าพเจ้าประสงค์ให้
จ่ายประโยชน์อันพึงได้รับของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ทั้งนี้ให้หักหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ ก่อนแล้ว ส่วนที่เหลือจึงให้บุคคลดังมี
รายชื่อต่อไปนี้ตามล าดับและเงื่อนไขท้ายหนังสือฉบับนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ผู้รับผลประโยชน ์
 

เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน 
 

ควำมสัมพันธ ์ ที่อยู่ 
ให้ได้รับ 
ร้อยละ  
( % ) 

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

 

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

 

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

 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการก าหนดตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้าได้กระท าขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์ทุก
ประการ ทั้งนี้ ได้อ่านค าแนะน าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ด้านหลังหนังสือฉบับนี้เป็นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยาน 
              ลงชื่อ                                                 สมาชิกผู้แสดงเจตนา 
            (                                               ) 
          ลงชื่อ                                               พยาน      ลงชื่อ                                            พยาน 
                (                                               .)                          (                                             ) 
  หมำยเหตุ  ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานจ านวน 2 คน และพยานต้องมิใช่เป็นผู้รับโอนประโยชน์ 



 
 
 
 
 

            ค ำแนะน ำกำรตั งผูร้บัโอนประโยชน์ 
 
  1. ผู้รับโอนประโยชน์ควรมีความเก่ียวพันกับสมาชิกดังต่อไปนี้ คือมีความเกี่ยวพันเป็น  พ่อ หรือแม่  หรือคูส่มรส  หรือบุตร 
 หรือ  พ่ี  หรือน้อง  ของสมาชิก 
  2. ผู้รับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ต้ังแต่ 1 คน  หรือหลายคนก็ได้  กรณีต้ังผู้รับโอนประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน  โปรด 
ก าหนดร้อยละที่ผู้รับโอนประโยชน์แต่ละคนจะมีสิทธิได้รับให้ชัดเจนด้วย เช่น 
   2.1  นาย ก.  ให้ได้รับร้อยละ 50 นางสาว ข.  ให้ได้รับร้อยละ 30 เด็กหญิง  ค.  ให้ได้รับร้อยละ 20 
   2.2  นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 100 นางสาว ข.ให้ได้รับร้อยละ 100 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 100 ตาม ล าดับ  
หมายความว่า  หากนาย ก. ยังมีชีวิตให้อยู่นาย ก. เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว  เว้นแต่  นาย ก.ถึงแกก่รรม  จึงให้ นางสาว ข.
เป็นผู้รับโอนประโยชน์แต่เพียงผู้เดียว และเด็กหญิง  ค.เป็นผู้รับโอนประโยชน์ทัง้หมดหาก  นาย ก. และนางสาว ข.ถึงแก่กรรม 
  3. กรณีท่ีมีการแก้ไขให้ขีดฆ่าข้อความเดิมและลงลายมือชื่อก ากับด้วยทุกต าแหน่ง (หำ้มใช้ยำงลบหรือใช้หมึกขำวลบเอกสำร) 
  4. เอกสารต้องมีพยานลงนาม 2 ท่าน  (ผู้รับโอนประโยชน์ห้ามลงลายมือชื่อเป็นพยาน) 
 
  หมายเหตุ  “ตาม พรบ.สหกรณ์  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 42/2 บัญญัติว่า “สมาชิกอาจท าหนังสือต้ัง บุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน”  จากความข้างต้น สหกรณ์ฯ  สามารถจ่ายเงินให้กับผู้รับโอนประโยชน์ได้  โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่ 
            (....................................................) 
      ต าแหน่ง................................................ 
      วันที่................/............................../..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 
 


