
แบบ พ.1 
                                               สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั 

 

ค าขอกูเ้งนิกูพ้เิศษ                             

                                                                                    เขยีนที่  สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิ จ ากดั 

                                                                วนัที่………………………………………………… 

เรียน   คณะกรรมการเงนิกูพ้ิเศษสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ  จ ากดั 

            ขา้พเจา้………………………………………………………………………(ผูกู้)้ อายุ....................ปี สมาชิกเลขทะเบยีนที่.................... 

เป็น  ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า   เจา้หนา้ที่สหกรณ์  พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

 ขา้ราชการบ านาญ  อื่น ๆ......................................................ต าแหน่ง................................................................................................ 

สงักดั..........................................................เงนิเดือน.............................................บาท ที่อยู่ปจัจุบนัเลขที่ .........................หมู่ที่ ..............

ต าบล...............................................อ าเภอ...............................................จงัหวดั................................โทรศพัท ์ ............................................. 

ขา้พเจา้   ไม่มคู่ีสมรส    มคู่ีสมรส ช่ือ-นามสกุล...................................................................... 

1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิกูพ้เิศษ 

   เงนิกูพ้เิศษ     จ านวน...........................................บาท (.......................................................................) 

   เงนิกูพ้เิศษ (ไม่เกินมูลค่าหุน้)  จ านวน..........................................บาท (.......................................................................) 

2. เพื่อน าไปใชต้ามวตัถปุระสงค ์  ดงัน้ี 

2.1 เพื่อการใชจ้่ายในครวัเรือนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง   ไดแ้ก่ 

  จดัการเกี่ยวกบับา้นที่อยู่อาศยัหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศยั   จดัหาสิ่งจ าเป็นส าหรบัครอบครวั 

  อุปการะเลี้ยงดูบุตรและบุคคลในครอบครวั    รกัษาพยาบาลบุคคลในครอบครวั 

  การศึกษาบุตร                              ซื้อสนิทรพัย ์

  ปลดเปลื้องหน้ีสนิของครวัเรือน     ลงทุนประกอบอาชีพ 

  (อื่น ๆ ระบุ) .........................................................................................  

ใหแ้นบเอกสารประกอบการพิจารณาตามวตัถปุระสงคท์ี่ขอกูด้ว้ย 

       2.2   เพื่อช าระหน้ีสหกรณ์   จ านวน.....................สญัญา 

หนงัสอืกูท้ี่..........................ลงวนัที่..........................................งวดที่...................ตน้เงนิ...........................................................บาท 

หนงัสอืกูท้ี่..........................ลงวนัที่..........................................งวดที.่..................ตน้เงนิ...........................................................บาท 

3. ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั  ดงัน้ี 

3.1 อสงัหาริมทรพัย ์ดงัน้ี 

หลกัประกนั เน้ือที่ดิน ราคาประเมนิ 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ์ 

ที่ดินเลขที่ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ไร่ งาน ตารางวา จ านวนเงนิ วนัที่ประเมนิ 

          

          

3.2 สมาชิกค า้ประกนั  จ านวน.........................คน   ไดแ้ก่ 

    (1) ช่ือ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดือน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที่ ...............หมู่ที่ ........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

   (2) ช่ือ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั...................... ..................... 

เงนิเดือน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที่ ...............หมู่ที่ ........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

    
 

เอกสารประกอบค าขอกู ้

1. สลปิเงนิเดือน ๆ ล่าสุด 

1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2. เอกสารอื่น ๆ ตามวตัถปุระสงคใ์นการกู ้

รบัท่ี................../................................... 

วนัท่ี................./.................../................. 

เวลา........................................................ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกูพ้ิเศษ 

ครัง้ที่......../...........วนัที่…/………/……… 

อนุมติั……………………………………บาท 
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(3) ช่ือ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดือน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที่ ...............หมู่ที่ ........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

   (4) ช่ือ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดือน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที่ ...............หมู่ที่ ........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

   (5) ช่ือ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดือน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที่ ...............หมู่ที่ ........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

    3.3 ท าประกนักบับริษทัประกนั ดงัน้ี 

  บริษทั................................................................................   ทุนประกนั............................................................ บาท 

4. ขา้พเจา้จะส่งคืนตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยในอตัราตามที่สหกรณ์ก าหนดใหแ้ก่สหกรณ์เป็นรายงวดรายเดือนภายในวนัสิ้นเดือน ดงัน้ี 

 แบบสหกรณ์ ตน้เงนิ (ยงัไม่รวมดอกเบี้ย) เท่ากนัทุกงวด ๆ ละ .........................................บาท    จ านวน....................งวด 

 แบบธนาคาร ตน้เงนิและดอกเบี้ยเท่ากนัทุกงวด จ านวนเงนิ................................................บาท  จ านวน.....................งวด 

5. ขา้พเจา้ตอ้งถอืเงนิหุน้เพิ่มตามสดัส่วนของวงเงนิกู ้ จ านวน...........................................บาท ข าระครัง้เดียวโดยหกัจากเงนิกู ้ 

6.    ขา้พเจา้ขอท าแผนการช าระหน้ี ดงัน้ี (ส าหรบัผูกู้ท้ี่มอีายุ 57 ปีขึ้นไป) 

  เงนิบ านาญ เดือนละ..................................บาท  บ าเหน็จรายเดือน ๆ ละ.............................................บาท 

  บ าเหน็จตกทอด (หกัส่วนที่ไดร้บัไปแลว้) จ านวน............................................................บาท 

  เงนิในบญัชีเงนิฝากสหกรณ์  เลขที่บญัชี.........................................................................   

7.   ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิกูโ้ดย     เงนิสด      โอนเขา้บญัชีเงนิฝากสหกรณ์ เลขที่

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

     โอนเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่................................................................. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินยัต่าง ๆ หรือเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ หรือเสมอืนคนไรค้วามสามารถ  

หรือบุคคลลม้ละลาย และขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขที่สหกรณ์ก าหนดทุกประการ 
 

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

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

ความเห็นเจา้หน้าที่ 

ไดว้เิคราะหค์ าขอกูถู้กตอ้งตามระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขต่างๆ 

แลว้เห็นสมควร อนุมตัิใหกู้เ้งนิจ านวน......................................บาท 

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

     หกัช าระ  (ณ วนัวเิคราะหข์อ้มูล) 

     หน้ีเดิม .......................................................................บาท 

     ซื้อเงนิหุน้............%  ...................................................บาท 

      เบี้ยประกนั.................................................................บาท 

      ..................................................................................บาท 

     เงนิสดคงเหลอื.............................................................บาท 
 

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

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

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

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

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

ความเห็นของผูม้ีอ านาจพิจารณา 

(   ) อนุมตัิใหกู้จ้  านวนเงนิ.....................................................บาท 

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

(   ) ไม่อนุมตัิ   เพราะ .............................................................. 

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

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

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

     

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

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

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

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

       (ลงช่ือ)................................กรรมการ/เลขานุการเงนิกูพ้เิศษ 

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



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

 
 
 
                                                                                                                           แบบ พ.2 

หนังสอืกูเ้งนิกูพ้เิศษ 
 

                                                                                 เขยีนที่  สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิ จ ากดั                                                                                      

                                                                   วนัที่.............................................................. 

 

 ขา้พเจา้......................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั  เลขทะเบยีนที่................... 

อายุ.................ปี  บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ ---- ต าแหน่ง......................................................

สงักดั...................................................อยู่บา้นเลขที่................หมู่ที่...............ถนน......................ต าบล.........................อ าเภอ..........................

จงัหวดั................................... โทรศพัท.์.....................................................ขอท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ ากดั 

ซึ่งต่อไปน้ีในหนงัสอืน้ีเรียกว่า “สหกรณ์”    เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี   

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งนิสหกรณ์  เป็นจ านวน.........................................บาท (............................................................................................) 

และขา้พเจา้ไดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าวถูกตอ้งแลว้   

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะส่งคืนตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ ......................ต่อปี   ใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน

ภายในสิ้นเดือน แบบ...........................................งวดละ....................................บาท (.....................................................................................) 

รวม.......................งวด ตัง้แต่เดือนถดัจากเดือนที่ไดร้บัเงนิกูพ้เิศษเป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จสิ้น 

 ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะตอ้งเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยได ้

ตามที่เห็นสมควรเมือ่ใดก็ได ้ท ัง้น้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะน าเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถปุระสงคใ์นค าขอกูเ้ท่านัน้ 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยินยอมใหห้น่วยงานตน้สงักดัของขา้พเจา้หกัเงนิไดร้ายเดือนและเงนิอื่น ๆ ที่ขา้พเจา้พึงไดร้บัจากหน่วยงานตน้สงักดัส่ง

ช าระหน้ีใหส้หกรณ์ ตามจ านวนเงนิงวดช าระหน่ีตามขอ้ 2. และขอ้ 5. 

ขอ้ 5. หากขา้พเจา้ขาดสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ หรือพน้จากต าแหน่งหนา้ที่ในหน่วยงานตน้สงักดัโดยไม่มีเงนิบ านาญ  

หรือผดิสญัญาน้ีขอ้หน่ึงขอ้ใดก็ดี หรือถูกเรียกคืนเงนิกู  ้ขา้พเจา้ยินยอมใหถ้ือว่าเงนิกูท้ี่ไดร้บัไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 

ขา้พเจา้จะช าระท ัง้ตน้เงนิและดอกเบี้ยในทนัทโีดยมพิกัค านึงถงึก าหนดเวลาที่ตกลงไวต้ามขอ้ 2. 

 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสนิใหเ้สร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงนิเดือน เงนิบ านาญ เงนิบ าเหน็จ 

เงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงนิหุน้ เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คืน หรือเงนิอื่นใดที่สหกรณ์ และหน่วยงานตน้สงักดั

จะพงึจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ หกัเงนิดงักล่าวช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นไดท้นัท ี

 ขอ้ 6. เพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกูด้งักล่าวในขอ้ 1. ขา้พเจา้ยนิยอมใชมู้ลค่าเงนิหุน้ของขา้พเจา้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะน้ี และมูลค่าเงนิหุน้

ที่จะมขีึ้นในอนาคตนัน้ ใหส้หกรณ์ใชว้ธิีหกักลบลบหน้ีเต็มจ านวนกบัมูลค่าหุน้ที่ตอ้งจ่ายใหข้า้พเจา้ไดก้่อนทนัท ี

 ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสอืกูน้ี้โดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งลายมอืช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

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

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

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

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

                                                                               ต าแหน่ง.............................................สมาชิกเลขทะเบยีนที่............... 

                                                                             (ลงช่ือ).........................................................เจา้หนา้ที่สหกรณ์/ผูเ้ขยีน 

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

                                                                                      

หมายเหตุ 
1. เจา้หน้าท่ีสหกรณ์จะเป็นผูก้รอกรายละเอยีดในหนังสือกู ้

เงินพิเศษ 

2. ใหผู้ป้ระสานงานสหกรณ์ประจ าหน่วยงาน หรือสมาชิกใน

หน่วยงานเป็นพยานลายมือช่ือผูกู้ ้  ยกเวน้ผูค้ ้าประกนั       

เป็นพยานไม่ได ้

3. เงินกูต้ามหนังสือกูน้ี้อาจมีผลผูกพนัใหคู่้สมรสเป็นลูกหน้ี

ร่วมกนักบัผูกู้ต้าม มาตรา 1490 ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์

 

 

1.หนงัสอืค า้ประกนัที่……..........……ชื่อผูค้ า้ประกนั…......................................………………  3.หนงัสอืค า้ประกนัที่……..........……ชื่อผูค้ า้ประกนั….................................……………… 

2.หนงัสอืค า้ประกนัที่……..........……ชื่อผูค้ า้ประกนั…......................................………………  4.หนงัสอืค า้ประกนัที่……..........……ชื่อผูค้ า้ประกนั….................................……………… 

หลกัประกนัอย่างอื่น…………………………………………………………………….....................................................................................................................................................……… 

 

เลขที่…………/..............… 



 

 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีผูกู้ม้คู่ีสมรสแลว้) 

                                                    

                                                                                 เขยีนที่  สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิ จ ากดั                                                                                      

                                          วนัที่…………………………………………………. 

 

 ขา้พเจา้นาย/นาง…………………………………...………….เป็นคู่สมรสของของ นาย/นาง……………………………………………………… 

ไดย้นิยอมใหน้าย/นาง………….………………………………….......................………….กูเ้งนิของสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั 

ตามหนงัสอืกูข้า้งตน้ 

  

      ......................................................สาม/ีภรรยา 

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

 
      ......................................................พยาน/สมาชิกผูกู้ ้

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       แบบ พ.3 
 
            

สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภมูิ จ ากดั 

     หนังสอืค ้าประกนัเงนิกูพ้เิศษ 

                                                                                 เขยีนที่  สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิ จ ากดั                                                                                      

                     วนัที่…………………………………………… 
 

 ขา้พเจา้………………………………..…………………………สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั  เลขทะเบยีนที่...................... 

อายุ..................ปี  บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่  ----  ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบทา้ยหนงัสอืน้ี 

เป็น ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  เจา้หนา้ที่สหกรณ์  พนกังานราชการ  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข  ผูร้บับ านาญ อื่นๆ (ระบุ)........................... 

ต าแหน่ง................................................. เงนิเดือน.................................บาท  รายไดอ้ื่น..................................บาท  สงักดัโรงพยาบาลชยัภูม ิ 

กลุ่มงาน/หอผูป่้วย.......................................................... ที่อยู่ปจัจุบนั เลขที่........................... หมู่บา้น........................................... หมู่ที่.........

ถนน....................................ต าบล........................................ อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................โทรศพัท.์...............................

ขอใหส้ญัญาไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั ซึ่งต่อไปน้ีในหนงัสอืค า้ประกนัเงนิกูฉ้บบัน้ีเรียกว่า “สหกรณ์” โดยมขีอ้ตกลงดงัน้ี 

ขอ้ 1. ตามที่ นาย/นาง/น.ส.........................................................................(ต่อไปเรียกว่า “ผูกู้”้) กูเ้งนิจากสหกรณ์และไดร้บัเงนิกู ้

จ  านวน...........................................บาท (........................................................................) ไปเรียบรอ้ยแลว้  อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ.............ต่อปี                                 

ก าหนดช าระคืนเป็นงวด ๆ ละ .............................................บาท  (.......................................................................) รวมท ัง้หมด.................งวด 

ในแต่ละงวดตอ้งช าระภายในวนัสิ้นเดือนของทุกเดือน เริ่มช าระงวดแรกภายในวนัที่.............เดือน.......................................พ.ศ.......................... 

โดยมหีนงัสอืกูเ้งนิเลขที่................/.................ลงวนัที่............เดือน....................................พ.ศ. ...............เป็นหลกัฐานการกู ้ซึ่งขา้พเจา้ไดท้ราบ

รายละเอียดการกูเ้งนิระหว่างสหกรณ์กบัผูกู้ท้ ัง้หมดแลว้และขา้พเจา้ตกลงเป้นผูค้ า้ประกนัหน้ีดงักล่าว 

 ขอ้ 2. ถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ีต่อสหกรณ์ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิช าระหน้ีแทนส าหรบัหน้ีเงนิกูต้าม ขอ้ 1. จ านวนที่คา้งช าระรวมท ัง้ดอกเบี้ย

และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี 

 ขอ้ 3. เมือ่ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี ใหส้หกรณ์มหีนงัสอืบอกกล่าวแก่ขา้พเจา้  ณ  บา้นเลขที่.................หมู่ที่...........หมู่บา้น.........................

ถนน.......................ต าบล............................................อ าเภอ........................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์...................... 

หรือตามที่ขา้พเจา้ไดแ้จง้เปลีย่นแปลงใหส้หกรณ์ทราบภายหลงั 

 ขอ้ 4. ถา้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ขา้พเจา้ไม่แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ไดม้หีนงัสอืบอกกล่าว ณ สถานที่ตาม

ขอ้ 3. ขา้พเจา้มอิาจปฏเิสธหรือโตแ้ยง้ใด ๆ ว่าหนงัสอืบอกกล่าวยงัไปไม่ถงึ หรือสหกรณ์ยงัไม่มหีนงัสอืบอกกล่าวขา้พเจา้ 

 ขอ้ 5. เมือ่สหกรณ์ไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบว่า ขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ที่

ผูจ้่ายเงนิเดือน เงนิบ านาญ เงนิบ าเหน็จ หรือเงนิไดอ้ื่น ๆ หกัเงนิไดด้งักล่าวของขา้พเจา้เพื่อส่งต่อสหกรณ์ รวมท ัง้ยินยอมใหส้หกรณ์ ใชส้ิทธิ    

ยึดหน่วงทรพัยส์ินใด ๆ ที่ขา้พเจา้พึงไดร้บัจากสหกรณ์ ไดแ้ก่ เงนิหุน้ เงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคืน เงนิฝากและเงนิอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครอง  

ของสหกรณ์ไวเ้พื่อรอการช าระหน้ี หรือเพื่อใชช้ าระหน้ีแทนผูกู้ ้

             ขอ้ 6. ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่สามารถด าเนินการใหห้น่วยงานหกัเงนิช าระหน้ีแทนลูกหน้ีไดต้ามขอ้ 5. ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหกัเงนิได ้   

ไม่ครบจ านวนที่ตอ้งช าระ ขา้พเจา้ตกลงว่าจะน าเงนิมาช าระหน้ีใหส้หกรณ์ภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ก าหนด 

             การท าหนงัสือค า้ประกนัฉบบัน้ีขา้พเจา้พิจารณาไตร่ตรองโดยรอบครอบและสมคัรใจเป็นผูค้ า้ประกนัทราบและเขา้ใจดีแลว้ว่าตอ้งรบั

ผดิต่อสหกรณ์ในฐานะเป็นผูค้ า้ประกนัถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี ดงันัน้  เพื่อเป็นหลกัฐานจึงไดล้งลายมอืช่ือพรอ้มกบัพยานไวเ้ป็นหลกัฐาน   

                           

                                                                     ......................................................................ผูค้ า้ประกนั 

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

 ......................................................................พยาน 

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

                                                                                                        ต าแหน่ง........................................... สมาชิกเลขทะเบยีน............ 
        

     เลขที ่.................../..................... 

ช่ือผูกู้.้................................................. 

หมายเหตุ 
1. โปรดกรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้งครบถว้น ยกเวน้ ไม่ตอ้งลงวนัท่ีและไม่

ตอ้งกรอกขอ้ความในขอ้ 1.  

2. ใหผู้ป้ระสานงานสหกรณ์หน่วยงานตน้สงักดัหรือสมาชิกในหน่วยงานลง

ลายมอืชื่อพยาน ผูค้ า้ประกนั(หา้มผูกู้เ้ป็นพยานผูค้ ้าประกนั)  

3. สหกรณ์จะเก็บรกัษาหนงัสอืค า้ประกนัไว ้1 ฉบบั 

และมอบใหผู้ค้ า้ประกนัเก็บไว ้1 ฉบบั 



 
ค ายินยอมของคูส่มรส 

  (ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูค้ า้ประกนัมคู่ีสมรส) 
 

                                                                                 เขยีนที่  สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิ จ ากดั                                                                                      

              วนัที่...................................................................... 

 ขา้พเจา้นาย/นาง................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง............................................................... 

ไดย้นิยอมใหน้าย/นาง......................................................................เป็นผูค้ า้ประกนัต่อสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั  

ไดต้ามหนงัสอืค า้ประกนัขา้งตน้น้ี 

      ......................................................สาม/ีภรรยา 

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

 
      ......................................................พยาน/สมาชิกผูค้ า้ประกนั 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

หนงัสือยินยอมให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

มาตรา 42/1 
 

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั 

วนัที่…………..……..…….…………..…………... 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้........................................................................................  อาย.ุ......................ปี  
เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน  ----     เป็น  ขา้ราชการบ านาญ   

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข  ต าแหน่ง....................................... 

สังกดัโรงพยาบาลชยัภูมิ  กลุ่มงาน.................................................  ที่อยูปั่จจบุนัเลขที่..................... ................ หมู่ที่.............. 

หมู่บา้น................................................... ต าบล.................... ................ อ  าเภอ................................. จงัหวดั...........................  

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั  เลขทะเบียนสมาชิกที่.................................. ไดท้  าหนงัสือยินยอม
ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั เพื่อให้น าไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้หน่วยงาน     ของ
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยูว่่า  ขา้พเจา้ไดย้ินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหนา้หน่วยงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยูห่กัเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงาน ที่
ขา้พเจา้สังกดัอยูจ่่ายให้กบัขา้พเจา้ ตามจ านวนที่สหกรณ์แจง้ให้หกัตามภาระผูกพนัที่ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั ทั้งในฐานะผูกู้แ้ละในฐานะผูค้  ้าประกนั ทั้งน้ีจนกว่าภาระผูกพนัของขา้พเจา้จะหมดส้ินไป       
โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งน้ีตั้งแต่        
เดือน............................................................... เป็นตน้ไป 
  ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สังกดั โดยโอนหรือยา้ยไปสงักดัส่วน
ราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินของส่วน
ราชการอื่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น แห่งใดแห่งหน่ึงที่ขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ านาจหัก
เงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัที่ขา้พเจา้มีสิทธิจะไดร้ับจากทาง
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณีเพือ่ส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือภาระผูกพนัอื่นใด
ให้กบัสหกรณอ์อมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาว่าจะปฏิบตัิตามค ายินยอมในหนงัสือ
ฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครอง       
ส่วนทอ้งถิ่นที่ขา้พเจา้สังกดัอยู ่ เพือ่ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ พร้อมส่งส าเนาหนงัสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้ยา้ยหรือโอนไปสังกดัใหม่ได ้ โดยให้ถอืว่าส าเนาค ายินยอมฉบบัน้ีเป็นค ายินยอมของขา้พเจา้ทุก
ประการกเ็พียงพอแลว้ในการหักเงินของขา้พเจา้จนกว่าจะพน้ภาระผูกพนัจะหมดส้ินไป 
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  หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี ท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้
สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากภาระหน้ีสินหรือภาระผูกพนั
ใด ๆ ที่ขา้พเจา้มีต่อสหกรณอ์อมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั เวน้แต่จะไดร้ับค ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณอ์อม
ทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั  
  หนงัสือฉบบัน้ีท าขึ้น 3 ฉบบั มีขอ้ความตรงกนั ฉบบัหน่ึงส่งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้
สังกดัอยู ่ ฉบบัที่สองให้ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลชยัภูมิ จ  ากดั และฉบบัที่สามเก็บไวท้ี่ขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

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

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

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

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

     เลขทะเบียนสมาชิก........................... 

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

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

     เลขทะเบียนสมาชิก........................... 

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

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

     เลขทะเบียนสมาชิก........................... 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 

ฯลฯ 
 

  มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดท้ าความยินยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน  ของ
รัฐหรือนายจา้งในสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น  ที่สมาชิกปฏิบตัิหนา้ที่อยู ่ หักเงินเดือนหรือค่าจา้งหรือเงินอื่นใดที่
ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอื่นที่มีต่อสหกรณ์  ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์   แจง้ไป
จนกว่าหน้ีและภาระผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป  ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดงักล่าวและส่งเงินที่หักไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์โดย
พลนั 
  การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง  มิอาจถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
  การหักเงินตามวรรคหน่ึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก  ถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเข้า
กองทุนที่สมาชิกตอ้งถูกหักตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคม 

 
 


