
                

   
 

เขียนท่ี........................................................................... 
   วันท่ี............................................................ 

 ข้าพเจ้า............................................................................................ อายุ............ปี เลขสมาชิก................................... 
รับราชการหรือทํางานประจําตําแหน่ง.................................................สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน............................................. 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................... ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี..............................หมู่ท่ี........... 
ถนน/ซอย..................................ตําบล..........................................อําเภอ....................................จังหวัด................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................. ผู้ยื่นคําขอและในฐานะผู้กู้ 
 คู่สมรส (ถ้ามี) ช่ือ......................................................................................อาชีพ.........................................................
สถานท่ีทํางาน..................................................................................... มีเงินได้รายเดือน...................................................บาท  
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.............................หมู่ท่ี.............. ถนน/ซอย.................................. ตําบล.....................................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................... เบอร์โทรศัพท์............................................................... 
 ข้าพเจ้าขอกู้เงินและตกลงกู้เงินตามสัญญาเงินกู้สามัญโครงการสินเช่ือเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2564 ในฐานะผู้กู้เงิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ในฐานะผู้ให้กู้เงิน ซ่ึงวัตถุประสงค์                
ในการกู้เงินคร้ังนี้ เพ่ือนําเงินไปชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  Oสฌอน.  Oสส.ชสอ.           
Oสสอค.  Oสส.สท.  โดยมีคําขอกู้การให้คํายินยอมและตกลงทําสัญญา ดังความต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้และตกลงกู้เงินตามสัญญาเงินกู้สามัญโครงการฯ  เป็นเงินจํานวน.......................................บาท
(.............................................................................) พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 5.80 ต่อปีหรือตามประกาศของสหกรณ์ 
นับตั้งแต่วันท่ีสหกรณ์ดําเนินการตามข้อ 2. จนกว่าจะชําระหนี้กู้ยืมครบถ้วน  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าผู้กู้ได้รับเงินกู้จํานวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันทําคําขอและสัญญา ท้ังนี้ ขอให้สหกรณ์ฯ  
นําเงินกู้ไปชําระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ Oสฌอน.  Oสส.ชสอ.  Oสสอค.  Oสส.สท.                
ให้กับข้าพเจ้าด้วย  
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอส่งชําระหนี้คืนเฉพาะดอกเบ้ียตามอัตรา ข้อ 1. เป็นรายเดือน สําหรับเงินกู้ในส่วนต้นเงินท้ังหมด 
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมชําระ โดยขอให้สหกรณ์ฯ หักจากนําเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน(ถ้ามี) ชําระหนี้ประเภทนี้ก่อน              
เป็นอันดับแรก  
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เม่ือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ฯ             
ให้หักเก็บเงินเพ่ือชําระหนี้ซ่ึงข้าพเจ้าต้องชําระนั้น ท้ังนี้ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามสัญญานี้โดย
ส้ินเชิง 
 ข้อ 5. กรณีผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญาชําระหนี้  สหกรณ์จะสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้สวัสดิการเป็นราย ๆ             
หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ ยินยอมให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการดังนี้ 
  (1) ถูกระงับสิทธิกู้และค้ําประกันทุกประเภท เป็นระยะเวลา 1 ปีทางบัญชี 
  (2) เงินสวัสดิการทุกประเภทหรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงได้รับจากสหกรณ์ ต้องนํามาชําระหนี้ท้ังหมด 
  (3) เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนท่ีมีสิทธิได้รับทุกปี ต้องนํามาชําระหนี้จนกว่าจะส้ินสุดสัญญา 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ยอมรับผูกพันข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว และขอถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้ ท้ังนี้หากข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํา ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และ
จัดการชําระหนี้สิน ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ฯให้เสร็จส้ินเสียก่อน 
 ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันท่ีลงนามครบถ้วน 
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน  
 

ลงช่ือ.................................................................ผู้ขอกู้/ผู้กู้ 
                                         (.............................................................................) 

เลขที�คาํขอและ 

สญัญากูเ้ลขที�..................../............... 
คําขอและสัญญาเงินกู้สามัญโครงการสินเชื�อ 

เพื�อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ พ.ศ. 2564 
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ข้อ 8. เพ่ือเป็นการประกันการชําระหนี้ตามสัญญา ผู้กู้ขอเสนอหลักประกันเงินกู้ฉบับนี้เป็นบุคคลค้ําประกัน 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ําประกัน  ( ผู้ค้ําประกันยินยอมผูกพันเข้าค้ําประกันตามคําขอกู้นี้ทุกประการ ) 

 

ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ.............ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………………….……..….. 
สังกัด.......................................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................ 

ข้อ 1. ผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อผูกพันวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ท่ีผู้กู้ระบุไว้ในสัญญาในการก่อหนี้ท่ีค้ําประกัน ลักษณะการ
กู้เงินของ  ผู้กู้ตามสัญญา จํานวนเงินสูงสุดตามสัญญากู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบ้ีย ระยะเวลาในการก่อหนี้ และ                  
การเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนด ตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือสัญญากู้นั้นโดยตลอดแล้ว ผู้ค้ําประกันยินยอมเข้าค้ําประกันและ     
ปฏิบัติตามข้อผูกพันตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้เงินกู้รายนี้ด้วยทุกประการ 

ข้อ 2. ผู้ค้ําประกันยอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้           
ผู้ค้ําประกันหลุดพ้นจากการค้ําประกันรายนี้ จนกว่าจะมีบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรให้เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน 

ข้อ 3. ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันต้องชําระหนี้ ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าว                 
ให้แก่ผู้ค้ําประกันแล้วภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีผู้กู้ผิดนัด ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ี             
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของผู้ค้ําประกัน หักจํานวนเงิน ณ ท่ีจ่ายชําระหนี้ซ่ึงผู้ค้ําประกันต้องชําระให้สหกรณ์                 
จากเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของผู้ค้ําประกัน   ส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยผู้ค้ําประกันได้ทําหนังสือยินยอมให้หักเงินได้                
รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์และความยินยอมนี้ ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามหนังสือกู้เงิน               
ท่ีผู้ค้ําประกันได้ค้ําประกันนั้นโดยส้ินเชิงแล้วหรือตามท่ีสหกรณ์แจ้งต่อไป 

ข้อ 4. ผู้ค้ําประกันได้ทําหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืน จํานวน 3 ฉบับ              
มอบไว้ให้แก่สหกรณ์หน่วยงานต้นสังกัด และสําหรับผู้ค้ําประกันเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ 5. ผู้ค้ําประกันยืนยันว่าการทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ ผู้ค้ําประกันได้แจ้งข้อความจริงท้ังส้ิน แม้หากมีข้อความ
ใดอันเป็นเท็จทําให้สหกรณ์ส่งมอบเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ ผู้ค้ําประกันยินยอมให้สหกรณ์ดําเนินคดีท้ังทางแพ่งและทางอาญาได้ทันที 

ผู้ค้ําประกันได้อ่านข้อความในหนังสือค้ําประกันนี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาทุกประการ                
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

ผู้ค้ําประกันได้รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือค้ําประกันแล้ว ตั้งแต่วันท่ีผู้ค้ําประกันลงนามในหนังสือค้ําประกันนี้ 
หมายเหตุ  :   สําหรับสมาชิก 1 คน  มีสิทธิค้ําประกันตามสัญญานี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา 
คําเตือน    :   อันว่าค้ําประกันนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ค้ําประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพ่ือ
ชําระหนี้ในเม่ือลูกหนี้ไม่ชําระหนี ้
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้ค้ําประกัน 
  (.......................................................................) 
 
ลงช่ือ..................................................................พยาน  
  (.......................................................................)             
     
ลงช่ือ..................................................................ประธานกรรมการหน่วยบริการ/         

    (........................................................................) ผู้ประสานงานหน่วยบริการ (พยาน)  
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 ขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรพนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และลายมือช่ือของผู้ค้ําประกัน และ
เห็นว่าหนังสือค้ําประกันนี้ได้ทําขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

      ลงช่ือ..................................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

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

     ................./...................../................. 

 

    ลงช่ือ..................................................................ผู้จัดการ  /  รองผู้จัดการ 

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

   ลงช่ือ..................................................................ประธานกรรมการ/กรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

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

เอกสารประกอบ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องจํานวน 1 ชุด  
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 
� สําเนาทะเบียนบ้าน 
� หลักฐานการรับเงินเดือนและ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน 
ก่อนวันยื่นคําขอกู้ 

คําเตือน 
ผู้กู้ต้องกรอกข้อความตามรายการท่ีกําหนดไว้ในแบบคําขอกู้นี้ 
ด้วยลายมือตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน ห้ามใช้น้ํายาลบคําผิด 
-หากพบข้อผิดพลาดของข้อมูล ชื่อ-สกุล, ท่ีอยู่  กรุณาแจ้ง           
ให้สหกรณ์ฯ เพ่ือทําการแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง 

 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของประธานกรรมการหน่วยบริการ 
                                                                                                  วันท่ี…………..…………………………………. 

     ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการหน่วยบริการซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีสหกรณ์มอบหมายได้ทําการตรวจสอบข้อมูลในคําขอกู้และ
เอกสารประกอบคําขอกู้แล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้กู้ทุกประการแล้ว ท้ังนี้พิจารณาแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้ 
�ให้กู้ได้        �ไม่สมควรให้กู้เพราะ....................................................................................    
และขอรับรองว่า เป็นลายมือชื่อของผู้กู้และค้ําประกันจริง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ  
 

ลงชื่อ...............................................................ประธานกรรมการหน่วยบริการ 
                                                                        (........................................................................) 
ร า ย ก า ร ต่ อ ไ ป นี้  สํา ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส ห ก ร ณ์  

ผู้ขอกู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการในขณะย่ืนกู้ดังนี ้
�สฌอน.   จํานวน...............................................................บาท 
�สส.ชสอ. จํานวน...............................................................บาท 
�สสอค.    จํานวน..............................................................บาท 
�สส.สท.   จํานวน..............................................................บาท 

บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ      

(1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้หรือขาดส่งเงินหุ้นรายเดือนหรอืไม่ 
(2) ข้อชี้แจงอ่ืนๆ .................................................................................... 
(3) ปลดล็อค �ห้ามกู้     �ห้ามค้ําฯ    �งดกู้ 
�เห็นควรอนุมัติให้กู้ได ้ �ไม่ควรไดร้ับการอนมัุติ  
เนื่องจาก....................................................................................................... 
............................................................................................................ 

ลงชื่อ...................................................................... เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 

รวมทั้งส้ินจํานวน...............................................................บาท 
บันทึกข้อวนิิจฉัย  ของคณะกรรมการเงินกู้  
                                 วันท่ี.....................................................    
�เห็นควรอนุมัติให้กู้ได ้   �ไม่ควรได้รับการอนุมัติ       
ในวงเงินไม่เกิน.............................................บาท 
 

ลงชื่อ.................................................... 
ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย 

เสนอ คณะกรรมการดําเนินการ 
ในการประชุมครั้งท่ี..................../............................. 
เม่ือวันท่ี...................................................................  มีมติ ดังนี้ 
�เห็นควรอนุมัติให้กู้ได ้   �ไม่ควรได้รับการอนุมัติ  
 

ลงชื่อ....................................................ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ(ไดร้ับมอบหมาย) 
 
 



            หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน 

  ชําระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ( ในฐานะผู้กู้ ) 
เขียนท่ี………………….………………….………..………………………… 

วันท่ี………………เดือน…………………..…………………พ.ศ………….……… 
 ข้าพเจ้า…………………………………….........…………...…..……อายุ….....…ปี ปัจจุบันท่ีอยู่เลขท่ี………...........…หมู่ท่ี…….…
ตรอก /ซอย…. . . . . . . . . . . . …ถนน………….………………….………ตํ าบล…….………..…………….อํ า เ ภอ…………………..…………
จังหวัด…………………..………..…รับราชการสังกัด………..…….………….………………ตําแหน่ง………….……………………….และเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด  เลขทะเบียนสมาชิกท่ี………………..………มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / 
หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนําส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังปัจจุบัน อนาคต ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ี
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ท้ังปัจจุบัน  อนาคต  ตามจํานวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จํากัด  ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี้ท่ีข้าพเจ้าค้ําประกันหรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด  
ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานตามข้อ 1 ตามจํานวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ได้แจ้งและ
ส่งเงินจํานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกคร้ัง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด  ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เม่ือได้หัก
ชําระหนี้แก่ทางราชการหรือหน่วยงานแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชําระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์             
ครูเชียงใหม่ จํากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คํายินยอมนี้
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินท่ีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
 ข้อ 5.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งท่ีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน  ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงิน
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกันท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
เพ่ือส่งชําระหนี้ หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงาน  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนี้ท้ังหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด  ฉบับท่ีสอง
มอบให้หน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัด  ฉบับท่ีสามเก็บไว้กับสมาชิก   
 

ลงช่ือ……………………………..……..........…………..ผู้ให้คํายินยอม 
        (.........................................................................) 
                      
ลงช่ือ…………………………………….…..พยาน ลงช่ือ…………………….………..…….….ประธานกรรมการหน่วยบริการ/ 
(……….........…………………………….…..) (…………………….......……………….…..) ผู้ประสานงานหน่วยบริการ (พยาน) 
 

อ้างถึงหนังสือกู้ที่................................/................... 
ชื่อผู้กู้....................................................................... 



            หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน 

  ชําระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด (ในฐานะผู้ค้ําประกัน) 
เขียนท่ี………………….………………….………..………………………… 

วันท่ี………………เดือน…………………..…………………พ.ศ………….……… 
 ข้าพเจ้า…………………………………….........…………...…..……อายุ….....…ปี ปัจจุบันท่ีอยู่เลขท่ี………...........…หมู่ท่ี…….…
ตรอก /ซอย…. . . . . . . . . . . . …ถนน………….………………….………ตํ าบล…….………..…………….อํ า เ ภอ…………………..…………
จังหวัด…………………..………..…รับราชการสังกัด………..…….………….………………ตําแหน่ง………….……………………….และเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด  เลขทะเบียนสมาชิกท่ี………………..………มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / 
หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนําส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังปัจจุบัน อนาคต ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ี
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ท้ังปัจจุบัน  อนาคต  ตามจํานวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จํากัด  ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี้ท่ีข้าพเจ้าค้ําประกันหรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด  
ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานตามข้อ 1 ตามจํานวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ได้แจ้งและ
ส่งเงินจํานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกคร้ัง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด  ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เม่ือได้หัก
ชําระหนี้แก่ทางราชการหรือหน่วยงานแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชําระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์             
ครูเชียงใหม่ จํากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คํายินยอมนี้
ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินท่ีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด   
 ข้อ 5.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งท่ีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน  ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงิน
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกันท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ  หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
เพ่ือส่งชําระหนี้ หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงาน  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนี้ท้ังหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด  ฉบับท่ีสอง
มอบให้หน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัด  ฉบับท่ีสามเก็บไว้กับสมาชิก   
 

ลงช่ือ……………………………..……..........…………..ผู้ให้คํายินยอม 
        (.........................................................................) 
                      
ลงช่ือ…………………………………….…..พยาน ลงช่ือ…………………….………..…….….ประธานกรรมการหน่วยบริการ/ 
(……….........…………………………….…..) (…………………….......……………….…..) ผู้ประสานงานหน่วยบริการ (พยาน) 
 

อ้างถึงหนังสือกู้ที่................................/................... 
ชื่อผู้กู้....................................................................... 



 
 

 

 

หนังสือให้ความยินยอมนําเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 

เพื่อชําระหน้ีตามสัญญา.......................................................... 

ทําท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด 
     วันท่ี.......................................................... 

 ด้วยข้าพเจ้า........................................................................................................ สมาชิกเลขท่ี................................... 

สังกัด......................................................................  เลขบัตรประจําตัวประชาชน ................................................................... 

ท่ีอยู่เลขท่ี....................... หมู่บ้าน.......................................... หมู่ท่ี.................... ถนน/ซอย.....................................................  
ตําบล...................................................  อําเภอ......................................................  จังหวัด.....................................................  

โทรศัพท์....................................................................................... 

ได้กู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ตามโครงการเงินกู้สินเช่ือเพ่ือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

พ.ศ. 2564 สัญญา................................................  มีความประสงค์และยินยอมให้สหกรณ์ฯ นําเงินปันผล-เงินเฉล่ียคืน(ถ้ามี)

ท่ีข้าพเจ้าได้รับประจําปี  ไปชําระหนี้ตามสัญญาข้างต้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

    ลงช่ือ..............................................ผู้กู้ / 

(....................................................)ผู้ให้ความยินยอม 

โทร...............................................    
 

 

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

 


