
โครงการเงนิกู้สามัญ ATM 

วิธีปฏิบัติในการขอใช้บริการทางการเงินผ่านเคร่ือง ATM 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

1.  สมาชิกยืน่เอกสารขอใชบ้ริการดา้นการเงินผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารกรุงไทย  
ณ ท่ีท าการสหกรณ์ โดยน าส่งแบบค าขอกูพ้ร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอกูต้าม แบบท่ีสหกรณ์ฯ
ก าหนด  ซ่ึงประกอบดว้ย 
  -  แบบค าขอกู้  หนงัสือสญัญากูเ้งินสามญั ATM 
  -  เอกสารประกอบ   

1. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองจริงโดยผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
พร้อมประทบัตราส่วนราชการ 

2. ส าเนาหนา้สมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชีผูกู้ ้
3. กรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ โสด ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัร

ขา้ราชการ และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. กรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ สมรส 

4.1 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และทะเบียนบา้น ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
4.2 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และทะเบียนบา้น คู่สมรส ผูกู้แ้ละผูค้  ้า

ประกนั 
4.3 ส าเนาทะเบียนสมรส ดา้นหนา้และดา้นหลงั ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 

5. ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ หยา่ ส าเนาใบหยา่ 
6. ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ หมา้ย ส าเนาใบมรณบตัร 
7.    เอกสารการเปล่ียนช่ือ และนามสกุล (ถา้มี) 

หมายเหตุ ผูกู้ ้ผูค้  ้าประกนั และคู่สมรส สถานะ สมรส หยา่ หมา้ย ใชค้  าน าหนา้ช่ือนางสาวหรือนามสกุลเดิม 
แนบส าเนาใบหนงัสือรับรองการใชน้างสาว สกุลตนเอง 

ข้ันตอนการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ATM  
  ขั้นที่ 1  สอดบตัร ATM 
  ขั้นที่ 2  กดรหสั ATM 4 หลกั 
  ขั้นที่ 3  เลือก “บริการอ่ืนๆ” 
  ขั้นที่ 4  เลือก “บริการอ่ืนๆ” 
  ขั้นที่ 5  เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์” 
  ขั้นที่ 6  เลือกรับเงินกู ้/ สอบถามยอดเงินกู ้
  ขั้นที่ 7  ระบุจ านวนเงิน (ขั้นตอนน้ีเป็นการโอนเงินกูจ้ากบญัชีสหกรณ์เขา้ 
    บญัชีของสมาชิก โดยสมาชิกจะเสียค่าใชจ่้ายคร้ังละ 10 บาท) 
  ขั้นที่ 8  การถอนเงินใหเ้ลือก “ถ้าต้องการ” ระบุจ านวนเงิน......./ ถอนเงิน 

**************ใช้บัตร เอทเีอม็ธนาคารกรุงไทย************** 



 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด 

ค ำขอกู้และสัญญำเงนิกู้สำมัญ ATM 

  

 

 

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

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

ขอ้  1  ขา้พเจา้..........................................................................................  เลขทะเบียน...............................  อายุ.................... ปี 

หมายเลขบตัรประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หย่า    หมา้ย 

ต าแหน่ง............................  สังกดั............................................................... อตัราเงินเดือน................... บาท วทิยฐานะ................... บาท  

เบอร์โทรศพัท ์ ส านักงาน.............................................  บา้น.............................................   มือถือ.............................................    

ที่อยู่ปัจจุบนั..................................  หมู่ที่...........  ซอย.............................  ถนน.....................................  ต  าบล/แขวง......................................  

อ  าเภอ/เขต............................................  จงัหวดั.........................................  รหัสไปรษณีย.์....... ............................. 

ขอ้  2  ขา้พเจา้  ขอกูเ้งินสามญั  ATM  จากสหกรณ์ในวงเงิน   

จ านวน............................................... บาท  (............................................................................................)  เพื่อน าไปใชต้ามวตัถุประสงค์

ดงัน้ี..................................................................................  ในการรับเงินกู ้ เม่ือสหกรณ์อนุมตัิวงเงินกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ตกลงจะท ารายการ 

ดว้ยบตัรATM  ผ่านระบบเคร่ืองฝาก – ถอนเงินอตัโนมตัิของธนาคาร  เพื่อโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์  ไปเขา้บญัชีเงินฝาก 

ออมทรัพยข์องขา้พเจา้ ผา่น ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) บญัชีเลขที่.................................................  สาขา.............................................  

โดยมีจ านวนเงินที่ขอโอนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  แต่ไม่เกินจ านวนเงินกูท้ี่ไดรั้บอนุมตัิ  และขา้พเจา้ยินยอมให้ถือวา่การโอนเงินกู้

เขา้บญัชีของขา้พเจา้ในวนัใดให้ถือเป็นหลกัฐานวา่ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูเ้รียบร้อยแลว้ในวนันั้น 

ขอ้  3   เม่ือสหกรณ์ไดอ้นุมตัิวงเงินกูใ้ห้แก่ขา้พเจา้แลว้  หากขา้พเจา้มีหน้ีเงินกูต้ามสัญญาเงินกูเ้ดิมคา้งช าระอยู่กบัสหกรณ์เป็นจ านวน
เท่าใด  ให้ถือวา่จ  านวนหน้ีคงเหลือดงักล่าวนั้น  เป็นส่วนหน่ึงของวงเงินกูต้ามหนังสือสัญญากูฉ้บบัใหม่น้ี  และให้สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมเป็นอนั
ระงบัไป    และขา้พเจา้มีสิทธิท ารายการโอนเงนิกูภ้ายในวงเงินคงเหลือจากวงเงินกูท้ีไ่ดรั้บอนุมติั หลงัจากหักช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิม
ออกแลว้  ขา้พเจา้ขอส่งช าระตน้เงินกูค้นืเป็นงวดรายเดอืน งวดละ.....................................บาท  จ  านวน.....................................งวด  เวน้แต่งวดสุดทา้ย
ขอส่งตามจ านวนที่เป็นจริง  นับจากวนัที่สหกรณ์  โอนเงินกูค้ร้ังสุดทา้ยจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์อง
ขา้พเจา้  และขา้พเจา้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใ้นอตัราที่สหกรณ์ก าหนด  ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเป็นประกำศใด ๆ 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบ 

ขอ้  4  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะผอ่นช าระเงินตรงตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 3 หากไม่สามารถผอ่นช าระไดต้รงตามงวดหรือตามจ านวนเงนิที่ได้

ตกลงไวใ้นขอ้ 3 ถือวา่ขา้พเจา้ไดผ้ดิสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ีและหากขา้พเจา้ไดมี้ค  าขอเป็นหนังสือต่อสหกรณ์เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดหรือจ านวน

เงินผอ่นช าระต่องวดแลว้นั้น  หากสหกรณ์ยินยอมผอ่นผนัเวลาหรืองวดช าระให้ขา้พเจา้จะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสู้ในเหตุผดิสัญญาทางกฎหมาย

และยินยอมให้ถือวา่ค  าขอหรือบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงไดท้  าขึ้นภายหลงัสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี ในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากูย้ืมเงิน

ฉบบัน้ีดว้ย 

ขอ้  5  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์หักหน้ีเงินกูส้ามญั ATM  ภาระค ้าประกนั  ดอกเบี้ยคา้งช าระ  และการระดมหุ้น  ที่ขา้พเจา้ตอ้ง

ช าระต่อสหกรณ์ (หากมี)  และให้สหกรณ์จ่ายเงินกูส่้วนที่เหลือโดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีที่ขา้พเจา้แจง้ต่อสหกรณ์  หรือตามที่ระบุไวใ้น

ให้ระบุยอดเงินที่ขอกู้  

ทุกคร้ังในกำรย่ืนกู้  

เลขที่สัญญา……………... 

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

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

.................................. เจา้หนา้ที่ผูรั้บ 

สมำชิกผิดนัดกำรส่งช ำระหน้ีจะไม่ได้รับเงินเฉล่ียคืนส ำหรับปีน้ันทั้งหมด 



หลกัเกณฑเ์งินกูส้ามญัประเภทนั้น ๆ ทั้งน้ี ให้ถือวา่ขา้พเจา้ฐานะผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปแลว้ครบถว้นและให้ถือวา่เอกสาร

หลกัฐานการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

ขอ้  6  ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยู่ปัจจุบนัหรือ

สังกดัใหม่  หักเงินเดือน ค่าจา้ง บ  านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยู่ที่จะถึงก าหนดจ่ายให้แก่

ขา้พเจา้  เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ ตามจ านวนที่สหกรณ์ไดแ้จง้ให้หัก  ตามภาระผกูพนัที่ขา้พเจา้มีอยู่

กบัสหกรณ์  ทั้งน้ีจนกวา่ภาระผกูพนัของขา้พเจา้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด  เป็นล าดบัแรกถดัจาก

หน้ีภาษีอากรและการหักเงินเขา้กองทุนที่ขา้พเจา้ตอ้งถูกหักตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายวา่ดว้ยกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม เป็นประจ าทุกเดือน 

   หากขา้พเจา้ออกจากราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดั  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์หัก เงินเดือน ค่าจา้ง บ  านาญ 

บ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัในเดือนสุดทา้ยที่ขา้พเจา้จะไดรั้บ  เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอื่นที่มี

ต่อสหกรณ์  ให้แก่สหกรณ์เท่าที่สามารถจะหักได้ 

  กำรแสดงเจตนำยินยอมนี้ข้ำพเจ้ำจะไม่ถอนคืนจนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จส้ิน  เว้นแต่สหกรณ์จะให้ควำมยินยอมเป็น

หนังสือ 

ขอ้  7  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั ระเบียบ มติที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศของสหกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกบั

การกูเ้งิน และให้ถือวา่ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศดงักล่าว  รวมทั้งในกรณีที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม

หรือเปลี่ยนแปลงขอ้บงัคบั ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  ที่จะ

ก าหนดขึ้นใหม่หรือแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงั ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี  หำกข้ำพเจ้ำปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบ มติที่

ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและประกำศของสหกรณ์ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำผิดสัญญำกู้ยืมเงินฉบับนี ้

  ขอ้  8  กรณีขา้พเจา้ผดิสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกูด้งักล่าวทั้งหมดคืนไดท้นัที  และให้สหกรณ์มีสิทธิน า

เงินค่าหุ้น และเงินฝากของขา้พเจา้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอื่นใดที่ขา้พเจา้มีอยู่หรือมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์  น ามา

ช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินน้ีจนครบถว้น  หากเงินของขา้พเจา้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมดนั้น ไม่สามารถจะช าระหน้ีไดท้ั้งหมดให้สหกรณ์

ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   

ขอ้  9  กรณีที่ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์  ขา้พเจา้ตกลงจดัหาผูค้  ้าประกนั

เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูค้ืน  และจดัท าสัญญาค ้าประกนัที่มีค  าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนัไวห้น้าสัญญาค ้าประกนันั้น 

ขอ้  10  หำกข้ำพเจ้ำประสงค์จะโอน ย้ำย ลำออก หรือพ้นจำกรำชกำรหรืองำนประจ ำไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะแจ้งเป็นหนังสือให้

สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรช ำระหนี้สินซ่ึงข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์โอนเงินสะสมค่ำหุ้น  

และเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสหกรณ์ช ำระหนี้เงินกู้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินฉบับนี้ได้ทันที  โดยไม่จ ำต้องบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบ

ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 

  หากขา้พเจา้ไม่สามารถจะจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินไดต้ามวรรคแรก  ขา้พเจา้จะท าการ

ส่งเงินเพื่อช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ตามที่สหกรณ์ก าหนด 

ขอ้  11  ขา้พเจา้ยินยอมท าประกนัชีวิตกลุ่มหรือท าประกนัอื่นใดที่สหกรณ์จดัหาให้ในวงเงินที่สหกรณ์ก าหนด  และมอบให้

สหกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์  เพื่อช าระหน้ีเงินกูย้ืมตามสัญญาน้ี  โดยยินยอมช าระค่าเบี้ยประกนัในแต่ละปี  ตลอดสัญญาเงินกูท้ี่ยงัมีผล

บงัคบัอยู่  และในวนัท าสัญญาเงินกูข้า้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์หักค่าเบี้ยประกนั ส าหรับปีต่อ ๆ ไป ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได ้

รายเดือนช าระค่าเบี้ยประกนัในเดือนที่กรมธรรมป์ระกนัชีวติครบรอบปีในแต่ละปี 



 ขอ้  12  ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั  เป็นผูรั้บโอนประโยชน์เพื่อช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ 

ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั  เป็นอนัดบัแรก  ในกรณีที่ขา้พเจา้ถึงแก่ความตายในระหวา่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั  

จากเงิน ช.พ.ค. หรือเงินทุกประเภทของขา้พเจา้ที่ทายาทจะไดรั้บ 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ในขณะที่ขา้พเจา้แสดงเจตนาระบุให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั  รับโอนประโยชน์แทน

ขา้พเจา้และลงลายมือช่ือในหนังสือน้ี  ขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดีและตั้งผูรั้บโอนประโยชน์น้ีดว้ยความสมคัรใจ   ไม่มีผูใ้ดชกัจูง  

แนะน า  บงัคบั  ขู่เขญ็ขา้พเจา้แต่ประการใด 

ขอ้  13  เม่ือหนังสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ีครบก าหนด หากสหกรณ์หรือขา้พเจา้มิไดบ้อกเลิกสัญญา  ให้ถือว่าหนังสือสัญญากูฉ้บบัน้ี 

มีผลบงัคบัใชต้ลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบก าหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญากูฉ้บบัใหม่  

 ขอ้  14  กรณีที่ขา้พเจา้ผดินัดการส่งงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกนัเป็นระยะเวลาถึงสองเดือน หรือผดินัดการ

ส่งงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามระบบโดยปรับเขา้เป็นเงินตน้   

และสหกรณ์จะระงบัสิทธิการกูใ้หม่ จนกว่าจะส่งเงินงวดช าระหน้ีตามระบบแลว้ 

ขอ้  15  กรณีที่ขา้พเจา้ผดิสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้แล้ว  จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

 

 
         .........................................................  ผูกู้ ้

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

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

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

                    เลขทะเบียน................... 
 

บันทกึเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงนิโรงเรียน/หน่วยงำน 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สมาชิกรายน้ี สามารถกูเ้งินสามญั ATM 

และมีเงินเดือนคงเหลือช าระหน้ีได ้
 
 
 
 
 
 

        ลงช่ือ.............................................................. 
               (..............................................................) 
  ต  าแหน่ง................................................................ 

 

ควำมเห็นผู้บังคบับัญชำ 
  ไม่ควรอนุมัติ  เหตุผล............................................................................  
  เห็นควรอนุมัติ  ขอรับรองวา่ถา้ให้เงินกูแ้ก่ผูกู้ร้ายน้ีแลว้จะหักเงินได้
รายเดือนส่งสหกรณ์ได ้ และผูข้อกูไ้ม่อยู่ระหวา่งถูกสอบสวนทางวนิัยอย่าง
ร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจ า 
  ผูข้อกูอ้ยู่ในระหวา่งขอยา้ยไป............................. 
  ผูข้อกูไ้ม่ขอยา้ย               
 
 

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

                   ต  าแหน่ง............................................................... 
หมำยเหตุ : ผู้บังคับบัญชำ หมำยถงึ ผู้อ ำนวยกำร / ผู้อ ำนวยกำรกอง / 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร  หรือเทียบเท่ำขึน้ไปแล้วแต่กรณี  
หำกเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนต้องมีค ำส่ังรักษำรำชกำรแทนแนบเท่ำน้ัน 

ค ำยนิยอมของคู่สมรสผู้กู้ : ข้ำพเจ้ำยนิยอมให้คู่สมรสกู้ เงินจำกสหกรณ์ได้ 

            ................................................... คูส่มรส 

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

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

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

เลขทะเบียน................... 

 

เซ็นช่ือ – นามสกุล   
และประทบัตรา 
ส่วนราชการ 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  

รำยกำรพจิำรณำวงเงินกู้  รำยกำรพจิำรณำยอดเงินคงเหลือ 

อตัรำเงนิเดือน   เงินค่ำหุ้นรำยเดือน  

วทิยฐำนะ   เงินต้น  

รวมเงินได้รำยเดือน   ดอกเบีย้  

ทุนเรือนหุ้น   ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ     

วงเงนิกู้ตำมสิทธ ิ   ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ     

วงเงนิที่ขอกู้   เงินเดือนคงเหลือ  

   คดิเป็นร้อยละ  

ลงช่ือ........................................................ เจา้หนา้ท่ี 
.................../.................../................... 

บันทกึกำรวนิิจฉัย 

  พิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ในการประชุมคร้ังท่ี...........วนัท่ี…......../.........../...........   
        อนุมติัใหกู้ไ้ด.้...............................  บาท 
                                                                                                                                               ........................................................  กรรมการเงินกู ้  

  พิจารณาโดยผูจ้ดัการในกรณีท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบ  ว่าดว้ย การใหเ้งินกู ้  
        เมื่อวนัท่ี............./…........../…..........  อนุมติัใหกู้ไ้ด.้...............................  บาท 

                                                                                                                                                 .......................................................  ผูจ้ดัการ     
 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนกู้  

1. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนั (รับรองจริงโดยผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ท่ีการเงิน พร้อมประทบัตราส่วนราชการ) 
2. ส าเนาหนา้สมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชีผูกู้ ้ 
3. กรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั สถานะ โสด ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. กรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั สถานะ สมรส 

4.1 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และส าเนาทะเบียนบา้น ผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
4.2 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และส าเนาทะเบียนบา้น คูส่มรส ผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
4.3 ส าเนาทะเบียนสมรส ดา้นหนา้และดา้นหลงั ผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 

หมำยเหตุ ผูกู้ ้ผูค้  ้าประกนั และคู่สมรส สถานะ สมรส หยา่ หมา้ย ใชค้  าน าหน้าช่ือนางสาวหรือสกุลตนเอง แนบส าเนาหนงัสือรับรองการใชน้างสาว สกุลตนเอง 
5. ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ หยา่ ส าเนาใบหยา่ 
6. ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ หมา้ย ส าเนาใบมรณบตัร 
7. เอกสารการเปล่ียนช่ือ และนามสกุล (ถา้มี) 

หมำยเหตุ : เอกสารประกอบการยืน่กูส้ามญัทุกประเภทโปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ความ  ห้ำมใชป้ากกาลบได ้น ้ายาลบค าผิด  
                   ยางลบขดูลบโดยเดด็ขาด  การแกไ้ขใหใ้ชว้ิธีขีดฆ่าและลงลายมือช่ือก  ากบัเท่านั้น  ผูค้  ้าประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้
                   ห้ำมปลอมแปลงเอกสาร / ห้ำมเจาะรู / ห้ำมใชก้ระดาษ Reuse  



 
 
 

บันทกึข้อตกลงกำรใช้บริกำรเงินกู้สำมญั ATM 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการตกลงวา่  ในกรณีท่ีสหกรณ์อนุมติัวงเงินกูแ้ลว้  จะด าเนินการถอนเงินสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีธนาคารก าหนดให้
ถอนไดใ้นแต่ละวนั และจะคงเหลือเงินไวใ้นบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท  
 2.  ในการท ารายการผ่านระบบเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติัธนาคาร ผ่านบตัร ATM  ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะท ารายการดว้ยรหสั
ลบัประจ าตวัของตนเอง  หากยอมให้บุคคลอื่นน าบตัรไปท ารายการแทน  ยินยอมรับผิดชอบแทนในการท ารายการทางการเงินท่ี
เกิดข้ึนไม่วา่กรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 
 3.  ในกรณีท่ีบตัร ATM  เกิดการสูญหายหรือถูกบุคคลอื่นน าไปใชโ้ดยมิไดรั้บค ายินยอมจากผูใ้ชบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะ
รีบด าเนินการแจง้อายดับตัรดงักล่าวต่อธนาคารกรุงไทยฯ  ภายใน 24 ชัว่โมง  นบัตั้งแต่ทราบเหตุและแจง้ต่อสหกรณ์ นบัตั้งแต่เวลา
เร่ิมท าการของสหกรณ์ทนัที มิฉะนั้น ตกลงยินยอมให้ถือว่า บรรดารายการท่ีเกิดข้ึน  ในขณะเวลาดงักล่าวเป็นการกระท าโดยตวั
ผูใ้ชบ้ริการเองทั้งส้ิน 
 4.   เม่ือไดรั้บเงินกู้หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์  ผูใ้ช้บริการตกลงให้สหกรณ์โอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคารในนามของ
ผูใ้ชบ้ริการ  ตามเลขบญัชีท่ีระบุไวใ้นหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี  
 5.  บรรดาเอกสาร  ใช้บริการท ารายการเงินกู้สามญัผ่านระบบเคร่ือง ATM  ท่ีใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด  ท ารายการผ่าน
เคร่ืองบริการฝาก–ถอนเงินอตัโนมติัโดยใชบ้ตัร ATM ยินยอมใหถ้ือวา่เป็นหลกัฐานการใชบ้ริการทางการเงิน  ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและ
สหกรณ์ได ้
 6.  ในกรณีท่ีเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตามหรือมีจ านวนเงินไม่เพียงพอ
กบัจ านวนเงินท่ีมีการท ารายการเบิกถอนเงินฝาก หรือ โอนเงิน หรือ ผูใ้ชบ้ริการท าผิดเง่ือนไขการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯและหนงัสือ
สัญญากูเ้งินฉบบัน้ี  ผูใ้ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงบัและ/หรือยกเลิกการให้บริการตามรายการนั้น ๆ  ทนัที  โดยไม่ถือเป็น
ความบกพร่องหรือการปฏิบติัผิดสัญญาของสหกรณ์แต่อย่างใด 
 7.  ผูใ้ช้บริการ  ตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  โดยถือวา่
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวแลว้  นบัจากวนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บหนงัสือแจง้จากธนาคารหรือนบั
แต่ไดมี้การปิดประกาศของสหกรณ์เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
 8.  ผูใ้ช้บริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ  และ/หรือค่าใชจ่้าย  และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ  ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบชดใชใ้หแ้ก่ธนาคารตามบนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการจากบญัชีเงินฝากสมาชิกท่ีมีอยู่กบัธนาคาร  เพ่ือช าระ
หน้ีดงักล่าวไดท้นัที  ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  
 9. บนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการเงินกู้สามญั ATM ฉบบัน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงฯและหนงัสือสัญญากู้เงิน หากมี
ขอ้ความใดในบนัทึกฉบบัน้ี ขดัแยง้กบัขอ้ความตามหนงัสือสัญญากูเ้งินใหตี้ความตามขอ้ตกลงและหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี 
 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสัญญากูน้ี้แลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

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

 

 

***ฉบบันีเ้ก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบรีุ จ ำกดั*** 



 



 
 
 

บันทกึข้อตกลงกำรใช้บริกำรเงินกู้สำมญั ATM 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการตกลงวา่  ในกรณีท่ีสหกรณ์อนุมติัวงเงินกูแ้ลว้  จะด าเนินการถอนเงินสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีธนาคารก าหนดให้
ถอนไดใ้นแต่ละวนั และจะคงเหลือเงินไวใ้นบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท  
 2.  ในการท ารายการผ่านระบบเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติัธนาคาร ผ่านบตัร ATM  ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะท ารายการดว้ยรหสั
ลบัประจ าตวัของตนเอง  หากยอมให้บุคคลอื่นน าบตัรไปท ารายการแทน  ยินยอมรับผิดชอบแทนในการท ารายการทางการเงินท่ี
เกิดข้ึนไม่วา่กรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน 
 3.  ในกรณีท่ีบตัร ATM  เกิดการสูญหายหรือถูกบุคคลอื่นน าไปใชโ้ดยมิไดรั้บค ายินยอมจากผูใ้ช้บริการ  ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะ
รีบด าเนินการแจง้อายดับตัรดงักล่าวต่อธนาคารกรุงไทยฯ  ภายใน 24 ชัว่โมง  นบัตั้งแต่ทราบเหตุและแจง้ต่อสหกรณ์ นบัตั้งแต่เวลา
เร่ิมท าการของสหกรณ์ทนัที มิฉะนั้น ตกลงยินยอมให้ถือว่า บรรดารายการท่ีเกิดข้ึน  ในขณะเวลาดงักล่าวเป็นการกระท าโดยตวั
ผูใ้ชบ้ริการเองทั้งส้ิน 
 4.   เม่ือไดรั้บเงินกู้หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์  ผูใ้ช้บริการตกลงให้สหกรณ์โอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคารในนามของ
ผูใ้ชบ้ริการ  ตามเลขบญัชีท่ีระบุไวใ้นหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี  
 5.  บรรดาเอกสาร  ใช้บริการท ารายการเงินกู้สามญัผ่านระบบเคร่ือง ATM  ท่ีใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด  ท ารายการผ่าน
เคร่ืองบริการฝาก–ถอนเงินอตัโนมติัโดยใชบ้ตัร ATM ยินยอมใหถ้ือวา่เป็นหลกัฐานการใชบ้ริการทางการเงิน  ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการและ
สหกรณ์ได ้
 6.  ในกรณีท่ีเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตามหรือมีจ านวนเงินไม่เพียงพอ
กบัจ านวนเงินท่ีมีการท ารายการเบิกถอนเงินฝาก หรือ โอนเงิน หรือ ผูใ้ชบ้ริการท าผิดเง่ือนไขการใหบ้ริการตามขอ้ตกลงฯและหนงัสือ
สัญญากูเ้งินฉบบัน้ี  ผูใ้ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงบัและ/หรือยกเลิกการให้บริการตามรายการนั้น ๆ  ทนัที  โดยไม่ถือเป็น
ความบกพร่องหรือการปฏิบติัผิดสัญญาของสหกรณ์แต่อย่างใด 
 7.  ผูใ้ช้บริการ  ตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  โดยถือวา่
ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าวแลว้  นบัจากวนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บหนงัสือแจง้จากธนาคารหรือนบั
แต่ไดมี้การปิดประกาศของสหกรณ์เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
 8.  ผูใ้ช้บริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ  และ/หรือค่าใชจ่้าย  และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ  ท่ี
ผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบชดใชใ้หแ้ก่ธนาคารตามบนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการจากบญัชีเงินฝากสมาชิกท่ีมีอยู่กบัธนาคาร  เพ่ือช าระ
หน้ีดงักล่าวไดท้นัที  ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  
 9. บนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการเงินกู้สามญั ATM ฉบบัน้ีให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงฯและหนงัสือสัญญากู้เงิน หากมี
ขอ้ความใดในบนัทึกฉบบัน้ี ขดัแยง้กบัขอ้ความตามหนงัสือสัญญากูเ้งินใหตี้ความตามขอ้ตกลงและหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี 
 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสัญญากูน้ี้แลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

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

***ฉบบันีเ้ก็บไว้ท่ีธนำคำรกรุงไทย*** 



 



 
 
 
 

 หนังสือแสดงความประสงคข์องสมาชิกสหกรณ์ 
 ตามบนัทึกข้อตกลงการให้บริการระหว่าง บมจ.ธนาคารกรงุไทย 

 กบั สหกรณ์ออมทรพัยค์รชูลบรุี จ ากดั 
ฉบบัลงวนัท่ี  10  กนัยายน  2553 

วนัท่ี..........เดือน ..................................พ.ศ  .....................  
  
 ดว้ยขา้พเจา้ .. ......... .......................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน..................................................................... . 
ท่ีอยูปั่จจุบนั.........................  หมู่ท่ี..............  ซอย.........................  ถนน.............................  ต  าบล/แขวง...................................  
อ  าเภอ/เขต............................................  จงัหวดั.........................................  รหสัไปรษณีย.์.................................... 
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูใ้หค้วามตกลง” 
 โดยท่ี  (ก)  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร” และ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สหกรณ์” ไดร่้วมกนัจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการใหบ้ริการทางการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์ท่ีไดรั้บอนุมติั
วงเงินกูจ้ากสหกรณ์ โดยผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคาร ฉบบัลงวนัท่ี  10  กนัยายน  2553  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า 
“บนัทึกขอ้ตกลงฯ”   
  (ข)  ผูใ้ห้ความตกลงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีบัญชีเงินฝำกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ และ/หรือไดรั้บอนุมติั
วงเงินกูจ้ากสหกรณ์และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร ตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว 

โดยหนังสือฉบบัน้ี ผูใ้ห้ความตกลงขอแสดงความประสงคใ์นการเขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารดงักล่าว 
และไดจ้ดัท าหนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วแ้ก่ธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.   ผูใ้หค้วามตกลงขอใหค้  ารับรองและยนืยนัว่า ผูใ้หค้วามตกลงมีฐานะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมบีัญชีเงินฝำกกับ
สหกรณ์ และ/หรือไดรั้บอนุมติัวงเงินกูจ้ากสหกรณ์และมีความประสงค์เขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร  ตาม  (ข)  
ขา้งตน้  และผูใ้ห้ความตกลงยินยอมผูกพนัตนต่อธนาคารในการท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงในบนัทึกขอ้ตกลงฯ
ดงักล่าวทุกประการโดยไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีเลขท่ี ................................... ....................................................... 
ช่ือบญัชี ...................................................................... บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขา ................................ ...... ...........................
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บญัชีเงินฝาก” และจะรักษาสภาพบญัชีเงินฝำกไวต้ลอดเวลาท่ีผูใ้หค้วามตกลงยงัคงมีภาระหน้ีคา้งช าระ
อยูก่บัสหกรณ์ 

2. ผูใ้ห้ความตกลงขอให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ห้ความตกลง   เพื่อช าระ
ค่าธรรมเนียม  ค่ำใช้จ่ำยและ/หรือค่ำบริกำรใด ๆ อนัเน่ืองจำกการให้บริการตำมบันทึกข้อตกลงฯให้แก่ธนำคำร  รวมทั้งตกลง
ยนิยอมปฏิบัตติามเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงฯทุกประกำร 

3. คู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงใหถื้อหนงัสือฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกขอ้ตกลงฯ  หากมีขอ้ความใดในหนงัสือฉบบั
น้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในบนัทึกขอ้ตกลงฯ  คู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงให้บงัคบัและตีความตามท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลงฯ เป็น
ส าคญั   
 

***ฉบบันีเ้ก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบรีุ จ ำกดั*** 



 
 
 
 

 
หนังสือฉบับน้ีได้จัดท าข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกนั  คู่สัญญาต่างฝ่ายถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบับโดย

คู่สญัญาทุกฝ่ายไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้  เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามประสงคข์องตน  จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 
 

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

 

 
ลงช่ือ.......................................ผู้มอี ำนำจกระท ำกำรแทน  ลงช่ือ......................................ผู้มอี ำนำจกระท ำกำรแทน 
       (.........................................)            (.........................................) 
 
 
 
 
 
         บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 

 
                                        ลงช่ือ...................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
                        (.................................................) 
 

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

 
 
 

 
 
 

***ฉบบันีเ้ก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบรีุ จ ำกดั*** 



 
 

 
  

หนังสือแสดงความประสงคข์องสมาชิกสหกรณ์ 
 ตามบนัทึกข้อตกลงการให้บริการระหว่าง บมจ.ธนาคารกรงุไทย 

 กบั สหกรณ์ออมทรพัยค์รชูลบรุี จ ากดั 
ฉบบัลงวนัท่ี  10  กนัยายน  2553 

วนัท่ี..........เดือน ..................................พ.ศ.................... . 
 

 ดว้ยขา้พเจา้ .. ......... ......................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน..................................................................... . 
ท่ีอยูปั่จจุบนั.........................  หมู่ท่ี..............  ซอย.........................  ถนน.............................  ต  าบล/แขวง...................................  
อ  าเภอ/เขต............................................  จงัหวดั.........................................  รหสัไปรษณีย.์.................................... 

ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ผูใ้หค้วามตกลง” 
 โดยท่ี  (ก)  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธนาคาร” และ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สหกรณ์” ไดร่้วมกนัจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์ท่ีไดรั้บอนุมติั
วงเงินกูจ้ากสหกรณ์ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ฉบบัลงวนัท่ี   10  กนัยายน  2553  ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า 
“บนัทึกขอ้ตกลงฯ”   
  (ข)  ผูใ้ห้ความตกลงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีบัญชีเงินฝำกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ และ/หรือไดรั้บอนุมติั
วงเงินกูจ้ากสหกรณ์และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร ตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว 

โดยหนังสือฉบบัน้ี ผูใ้ห้ความตกลงขอแสดงความประสงคใ์นการเขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคารดงักล่าว 
และไดจ้ดัท าหนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วแ้ก่ธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.   ผูใ้หค้วามตกลงขอใหค้  ารับรองและยนืยนัว่า ผูใ้หค้วามตกลงมีฐานะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมบีัญชีเงินฝำกกับ
สหกรณ์ และ/หรือไดรั้บอนุมติัวงเงินกูจ้ากสหกรณ์และมีความประสงค์เขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร  ตาม  (ข)  
ขา้งตน้  และผูใ้ห้ความตกลงยินยอมผูกพนัตนต่อธนาคารในการท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงในบนัทึกขอ้ตกลงฯ
ดงักล่าวทุกประการโดยไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีเลขท่ี ................................... ...................................................... 
ช่ือบญัชี ...................................................................... บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขา .............. .......... .............................................
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “บญัชีเงินฝาก” และจะรักษาสภาพบญัชีเงินฝำกไวต้ลอดเวลาท่ีผูใ้หค้วามตกลงยงัคงมีภาระหน้ีคา้งช าระ
อยูก่บัสหกรณ์ 

2. ผูใ้ห้ความตกลงขอให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการหักเงินจากบญัชีเงินฝากของผูใ้ห้ความตกลง   เพื่อช าระ
ค่าธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยและ/หรือค่ำบริกำรใด ๆ  อันเน่ืองจำกการให้บริการตำมบันทึกข้อตกลงฯให้แก่ธนำคำร  รวมทั้งตกลง
ยนิยอมปฏิบัตติามเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงฯทุกประกำร 

3. คู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงใหถื้อหนงัสือฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกขอ้ตกลงฯ  หากมีขอ้ความใดในหนงัสือฉบบั
น้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในบนัทึกขอ้ตกลงฯ  คู่สญัญาทุกฝ่ายตกลงให้บงัคบัและตีความตามท่ีระบุในบนัทึกขอ้ตกลงฯ เป็น
ส าคญั   

***ฉบบันีเ้ก็บไว้ท่ีธนำคำรกรุงไทย*** 



 
 
 
 
 
หนังสือฉบับน้ีได้จัดท าข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกนั  คู่สัญญาต่างฝ่ายถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบับโดย

คู่สญัญาทุกฝ่ายไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้  เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามประสงคข์องตน  จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 
 

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

 

 
ลงช่ือ.......................................ผู้มอี ำนำจกระท ำกำรแทน  ลงช่ือ......................................ผู้มอี ำนำจกระท ำกำรแทน 
       (.........................................)            (.........................................) 
 
 
 
 
 
         บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 

 
                                        ลงช่ือ...................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
                        (.................................................) 
 

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

 
 

 

 

 

***ฉบบันีเ้ก็บไว้ท่ีธนำคำรกรุงไทย*** 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกดั 

สัญญำค ำ้ประกนัเงินกู้สำมญั  ATM 

 

 ขา้พเจา้  (ผูมี้รายช่ือเป็นผูค้  ้าประกนัตามรายช่ือทา้ยสัญญาฉบบัน้ี)  ขอเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัการกูย้ืมเงินของ                                                       
(ช่ือผูกู้)้...............................................................................  เลขทะเบียน...........................  สังกดั............................................................  
ซ่ึงไดกู้เ้งินสามญั ATM  จ  านวน........................................ บาท  (..........................................................................................) ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ตามท่ี (ช่ือผูกู้)้...................................................................................................  สมาชิกสหกรณ์ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์  

ตามค ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ ATM  ที่..................................................  ลงวันที.่.................................................  

เพ่ือน าไปใชใ้นการ.........................................................................................................  ขา้พเจา้ยอมเขา้ค ้าประกนัการช าระหน้ีของผูกู้ ้ 

โดยขอสญัญาวา่หำกผู้กู้ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหน้ี ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลำถึงสองเดือน หรือผิดนัดกำรส่งงวด

ช ำระหนี้ดังว่ำน้ันถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหน่ึงๆ หรือผูกู้ผ้ดิสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสญัญากูย้มืเงิน  

และเรียกใหผู้กู้ช้  าระหน้ีหรือมีกรณีอื่นใด  อนักระท าใหส้หกรณ์ผูใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวแลว้ก็ดี  หรือไม่วา่
ดว้ยประการใด ๆ ผูค้  ้าประกนัยอมรับผิดช าระตน้เงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระแก่สหกรณ์  รวมทั้งดอกเบ้ีย  ค่าสินไหมทดแทน  ซ่ึงลูกหน้ีคา้ง
ช าระตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี  และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน  ตามสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าว  จนกวา่สหกรณ์
จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้  2  กรณีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีและหรือผิดนดัช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่วา่เหตุใด ๆ หรือวา่ผูกู้ล้ม้ละลายหรือ
ตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถิ่นท่ีอยู่ หรือหาตวัไม่พบ หรือไม่ปรากฏวา่ไปอยูแ่ห่งใดใน
ราชอาณาจกัร หรือมีกรณีอื่นใดอนักระท าใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญาท่ีกล่าวแลว้ ใหส้หกรณ์เรียกใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ี
ตามสัญญากูน้ ั้นไดท้นัที  ทั้งน้ีผูค้  ้าประกนัยอมสละสิทธ์ิขอ้ต่อสู้ท่ีจะใหส้หกรณ์ท าการเรียกร้องเอาจากผูกู้ก่้อนดว้ย 

ขอ้  3  การค ้าประกนัหน้ีเงินกูย้ืมดงักลา่วน้ียอ่มผูกพนัผูค้  ้าประกนัอยา่งสมบูรณ์  ทั้งน้ีผูค้  ้าประกนัขอยืนยนัวา่ผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคล
ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ และเขา้ท าสญัญาท่ีกล่าวแลว้ดว้ยความส าคญัผิดอย่างใด ๆ 

ขอ้  4  ผูค้  ้าประกนัสัญญาวา่  ถา้ผูค้  ้าประกนัยา้ยถิ่นฐานท่ีอยู่จากภูมิล  าเนาหรือสถานท่ีท างานตามทา้ยสญัญาฉบบัน้ี   
ผูค้  ้าประกนัมีหนา้ท่ีแจง้ใหส้หกรณ์ทราบโดยทนัที มิฉะนั้น ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณ์ไดรั้บเป็นพฤติการณ์
พิเศษอีกโสดหน่ึงดว้ย 

ขอ้  5  หากผูค้  ้าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม  ผูค้  ้าประกนัยงัคงผูกพนัต่อหน้ีคา้ง
ช าระแก่สหกรณ์ไปจนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้  6  ในการช าระหน้ีแทนผูกู้น้ ั้น  ผูค้  ้าประกนัยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่ปัจจุบนัหรือสังกดัใหม่ หกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอืน่ใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ี

ขา้พเจา้สงักดัอยู่ท่ีถึงก าหนดจะจ่ายใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนั  เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์  ตามจ านวนท่ี
สหกรณ์ไดแ้จง้ใหห้กั ตามภาระผกูพนัท่ีผูค้  ้าประกนัมีอยู่กบัสหกรณ์  ทั้งน้ีจนกวา่ภาระผูกพนัในฐานะผูค้  ้าประกนันั้นจะหมดส้ินไป  

โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด  เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีขา้พเจา้ตอ้งถูกหกั

ตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน

และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม เป็นประจ าทุกเดือน  กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค ำ้ประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์

ให้ควำมยินยอมเป็นหนังสือ 



ขอ้  7  เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคนื เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใด ๆท่ีผูค้  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตาม
ขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากการประกนัชีวติท่ีผูค้  ้าประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนั ใหส้หกรณ์น าไปหกัช าระ

หน้ีตามสัญญาค ้าประกนัน้ีได ้
ขอ้  8  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่าง ๆ ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ไวเ้ป็น

หลกัฐาน  เม่ือผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตายนั้น  ไม่วา่จะไดต้ ั้งผูรั้บโอนประโยชนไ์วก่้อนหนา้หรือหลงัจากท่ีผูค้  ้าประกนัจะท าสญัญาค ้า
ประกนัฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสญัญาค ้าประกนัฉบบัน้ีแต่ประการใด โดยใหผู้รั้บโอนประโยชนช์ าระหน้ีตาม
สัญญาน้ีใหค้รบถว้นก่อน 
  ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาค ้าประกนัน้ีแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานในสญัญาค ้า
ประกนัฉบบัน้ี 

 

รำยละเอียดผู้ค ำ้ประกัน – ลงลำยมือช่ือ 

1. ขา้พเจา้........................................................... เลขทะเบียน...................อายุ........ ปี สังกดั/โรงเรียน.................................................. 

   หมายเลขบตัรประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หยา่    หมา้ย 

ต าแหน่ง................................ เงินเดือน.....................บาท  โทรศพัท.์................................ ท่ีอยู่ปัจจุบนั........................  หมู่ท่ี.........  

ซอย.....................ถนน....................  ต าบล/แขวง....................อ  าเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์.............. 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           ลงช่ือ.......................................  ผูค้  ้าประกนั 
                                                                                                                                           (..............................................................) 

 

 

 
รำยละเอียดผู้ค ำ้ประกัน – ลงลำยมือช่ือ 

2. ขา้พเจา้......................................................... เลขทะเบียน...................อายุ........ ปี สังกดั/โรงเรียน.................................................... 

หมายเลขบตัรประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หย่า    หมา้ย 

ต าแหน่ง................................ เงินเดือน.....................บาท  โทรศพัท.์................................ ท่ีอยู่ปัจจุบนั......................... หมู่ท่ี.........   

ซอย.....................ถนน....................  ต าบล/แขวง....................อ  าเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์.............. 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           ลงช่ือ.......................................  ผูค้  ้าประกนั 
                                                                                                                                           (..............................................................) 

 

 

 
ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 

     กอ่นลงนามในสัญญาค ้าประกนัตอ้งอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน  หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมี้
ความรู้กอ่นจะท าสัญญาค ้าประกนั การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี จะตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผูใ้หกู้ใ้นสาระส าคญั ดงัน้ี 
      *** ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบเม่ือผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ี และตอ้งรับผิดชดใชค่้าเสียหายและค่าสินไหมอ่ืน ๆ หากมีดว้ย 

 

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ำยนิยอมคู่สมรสผู้ค ำ้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยนิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ค  ้าประกนัเงินกูส้ามญั ATM ได ้

                                       ................................................... คู่สมรส 
                                      (....................................................) 
             
 

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ำยนิยอมคู่สมรสผู้ค ำ้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยนิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ค  ้าประกนัเงินกูส้ามญั ATM ได ้

                                       ................................................... คู่สมรส 
                                      (....................................................) 
             
 



รายละเอียดผู้ค า้ประกัน – ลงลายมือช่ือ 
3. ขา้พเจา้......................................................... เลขทะเบียน...................อาย.ุ....... ปี สังกดั/โรงเรียน........................................................ 

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หยา่    หมา้ย 

ต าแหน่ง................................ เงินเดือน.....................บาท  โทรศพัท.์................................ ท่ีอยูปั่จจุบนั..............................  หมู่ท่ี.........    

ซอย.....................ถนน....................  ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์.................... 

                  
                                                                                                                                           ลงช่ือ.............................................  ผูค้  ้าประกนั 
                                                                                                                                           (..............................................................) 

 

 

 
รายละเอียดผู้ค า้ประกัน – ลงลายมือช่ือ 

4. ขา้พเจา้......................................................... เลขทะเบียน...................อาย.ุ....... ปี สังกดั/โรงเรียน........................................................ 

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หยา่    หมา้ย 

ต าแหน่ง................................ เงินเดือน.....................บาท  โทรศพัท.์................................ ท่ีอยูปั่จจุบนั..............................  หมู่ท่ี.........  

ซอย.....................ถนน....................  ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์.................... 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           ลงช่ือ.............................................  ผูค้  ้าประกนั 
                                                                                                                                           (..............................................................) 

 

 

 
รายละเอียดผู้ค า้ประกัน – ลงลายมือช่ือ 

5. ขา้พเจา้......................................................... เลขทะเบียน...................อาย.ุ....... ปี สังกดั/โรงเรียน........................................................ 

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หยา่    หมา้ย 

ต าแหน่ง................................ เงินเดือน.....................บาท  โทรศพัท.์................................ ท่ีอยูปั่จจุบนั..............................  หมู่ท่ี.........  

ซอย.....................ถนน....................  ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์.................... 

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                           ลงช่ือ.............................................  ผูค้  ้าประกนั 
                                                                                                                                           (..............................................................) 

 

 

 
ค าเตือนส าหรับผู้ค า้ประกัน 

     ก่อนลงนามในสัญญาค ้าประกนัตอ้งอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัให้เขา้ใจโดยชดัเจน  หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูม้ีความรู้
ก่อนจะท าสัญญาค ้าประกนั การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี จะตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผูใ้ห้กูใ้นสาระส าคญั ดงัน้ี 
      *** ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบเมื่อผูกู้ผิ้ดนดัช าระหน้ี และตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายและค่าสินไหมอ่ืน ๆ หากมีดว้ย 

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ายินยอมคู่สมรสผู้ค า้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูส้ามญั ATM ได ้

                                       ................................................... คู่สมรส 
                                      (....................................................) 
             
 

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ายินยอมคู่สมรสผู้ค า้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูส้ามญั ATM ได ้

                                       ................................................... คู่สมรส 
                                      (....................................................) 
             
 

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ายินยอมคู่สมรสผู้ค า้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูส้ามญั ATM ได ้

                                       ................................................... คู่สมรส 
                                      (....................................................) 
             
 



 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

มาตรา  42/1 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 
วนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ. ........................ 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้...............................................................................  อำย.ุ..................... ปี 
เลขประจ ำตวัประชำชน...............................................  รับรำชกำร/ท ำงำนต ำแหน่ง........................................ 

สงักดั................................................................  ท่ีอยูปั่จจุบนั........................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เลขทะเบียน...................................  ไดท้  ำหนังสือยินยอม
ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เพ่ือใหน้ ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหน้ำหน่วยงำน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชำหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่จ่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ใหห้กั  
ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  
ทั้ งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจำ้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั            
เป็นล ำดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2553  มำตรำ 42/1  เป็นประจ ำทุกเดือน   

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสงักดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน
หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยนิยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         
ไปสงักดัมีอ  ำนำจหกัเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี
ขำ้พเจำ้มีสิทธิจะไดรั้บจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลว้แต่กรณี         
เพ่ือส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วน
รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สงักดัอยูเ่พ่ือด ำเนินกำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนังสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป
สงักดัใหม่ได ้ โดยใหถื้อว่ำส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้
ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกว่ำภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูกู้)้ 



 หนังสือยินยอมฉบับน้ี  ท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจำ้เอง ให้มีผลตั้ งแต่บัดน้ีเป็นตน้ไป          
และขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค  ำยนิยอมน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก
ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกัด  เวน้แต่จะไดรั้บค ำ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  
จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
     ลงช่ือ............................................................. ผูใ้หค้วำมยนิยอม 
             (..............................................................) 
 

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

          เลขทะเบียน................... 
 
     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

             (..............................................................)  
                                                                 เลขทะเบียน................... 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 

ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เมื่อสมำชิกไดท้ ำควำมยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้ังคับบัญชำใน
หน่วยงำนของรัฐหรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีสมำชิกปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่หัก
เงินเดือนหรือค่ำจำ้งหรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก  ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น  เพ่ือช ำระหน้ีหรือภำระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อ
สหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป  จนกว่ำหน้ีหรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วย
นั้นหกัเงินดงักล่ำวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 
 กำรแสดงเจตนำยนิยอมตำมวรรคหน่ึง  มิอำจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วำมยนิยอม 

 กำรหักเงินตำมวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกำรหกั
เงินเขำ้กองทุนท่ีสมำชิกตอ้งถูกหักตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยว่ำดว้ย
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัสงัคม 
 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

มาตรา  42/1 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 
วนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ. ........................ 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้...............................................................................  อำย.ุ..................... ปี 
เลขประจ ำตวัประชำชน...............................................  รับรำชกำร/ท ำงำนต ำแหน่ง........................................ 

สงักดั................................................................  ท่ีอยูปั่จจุบนั........................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เลขทะเบียน...................................  ไดท้  ำหนังสือยินยอม
ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เพ่ือใหน้ ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหน้ำหน่วยงำน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชำหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่จ่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ใหห้กั  
ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  
ทั้ งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจำ้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั            
เป็นล ำดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2553  มำตรำ 42/1  เป็นประจ ำทุกเดือน   

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสงักดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน
หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยนิยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         
ไปสงักดัมีอ  ำนำจหกัเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี
ขำ้พเจำ้มีสิทธิจะไดรั้บจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลว้แต่กรณี         
เพ่ือส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วน
รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สงักดัอยูเ่พ่ือด ำเนินกำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนังสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป
สงักดัใหม่ได ้ โดยใหถื้อว่ำส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้
ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกว่ำภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูค้  ้ำประกนั) 



 หนังสือยินยอมฉบับน้ี  ท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจำ้เอง ให้มีผลตั้ งแต่บัดน้ีเป็นตน้ไป          
และขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค  ำยนิยอมน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก
ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกัด  เวน้แต่จะไดรั้บค ำ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  
จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
     ลงช่ือ............................................................. ผูใ้หค้วำมยนิยอม 
             (..............................................................) 
 

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

          เลขทะเบียน................... 
 
     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

             (..............................................................)  
                                                                 เลขทะเบียน................... 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 

ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เมื่อสมำชิกไดท้ ำควำมยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้ังคับบัญชำใน
หน่วยงำนของรัฐหรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีสมำชิกปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่หัก
เงินเดือนหรือค่ำจำ้งหรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก  ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น  เพ่ือช ำระหน้ีหรือภำระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อ
สหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป  จนกว่ำหน้ีหรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วย
นั้นหกัเงินดงักล่ำวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 
 กำรแสดงเจตนำยนิยอมตำมวรรคหน่ึง  มิอำจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วำมยนิยอม 

 กำรหักเงินตำมวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกำรหกั
เงินเขำ้กองทุนท่ีสมำชิกตอ้งถูกหักตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยว่ำดว้ย
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัสงัคม 
 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

มาตรา  42/1 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 
วนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ. ........................ 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้...............................................................................  อำย.ุ..................... ปี 
เลขประจ ำตวัประชำชน...............................................  รับรำชกำร/ท ำงำนต ำแหน่ง........................................ 

สงักดั................................................................  ท่ีอยูปั่จจุบนั........................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เลขทะเบียน...................................  ไดท้  ำหนังสือยินยอม
ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เพ่ือใหน้ ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหน้ำหน่วยงำน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชำหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่จ่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ใหห้กั  
ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  
ทั้ งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจำ้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั            
เป็นล ำดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2553  มำตรำ 42/1  เป็นประจ ำทุกเดือน   

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสงักดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน
หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยนิยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         
ไปสงักดัมีอ  ำนำจหกัเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี
ขำ้พเจำ้มีสิทธิจะไดรั้บจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลว้แต่กรณี         
เพ่ือส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วน
รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สงักดัอยูเ่พ่ือด ำเนินกำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนังสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป
สงักดัใหม่ได ้ โดยใหถื้อว่ำส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้
ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกว่ำภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูค้  ้ำประกนั) 



 หนังสือยินยอมฉบับน้ี  ท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจำ้เอง ให้มีผลตั้ งแต่บัดน้ีเป็นตน้ไป          
และขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค  ำยนิยอมน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก
ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกัด  เวน้แต่จะไดรั้บค ำ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  
จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
     ลงช่ือ............................................................. ผูใ้หค้วำมยนิยอม 
             (..............................................................) 
 

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

          เลขทะเบียน................... 
 
     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

             (..............................................................)  
                                                                 เลขทะเบียน................... 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 

ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เมื่อสมำชิกไดท้ ำควำมยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้ังคับบัญชำใน
หน่วยงำนของรัฐหรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีสมำชิกปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่หัก
เงินเดือนหรือค่ำจำ้งหรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก  ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น  เพ่ือช ำระหน้ีหรือภำระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อ
สหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป  จนกว่ำหน้ีหรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วย
นั้นหกัเงินดงักล่ำวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 
 กำรแสดงเจตนำยนิยอมตำมวรรคหน่ึง  มิอำจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วำมยนิยอม 

 กำรหักเงินตำมวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกำรหกั
เงินเขำ้กองทุนท่ีสมำชิกตอ้งถูกหักตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยว่ำดว้ย
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัสงัคม 
 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

มาตรา  42/1 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 
วนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ. ........................ 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้...............................................................................  อำย.ุ..................... ปี 
เลขประจ ำตวัประชำชน...............................................  รับรำชกำร/ท ำงำนต ำแหน่ง........................................ 

สงักดั................................................................  ท่ีอยูปั่จจุบนั........................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เลขทะเบียน...................................  ไดท้  ำหนังสือยินยอม
ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เพ่ือใหน้ ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหน้ำหน่วยงำน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชำหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่จ่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ใหห้กั  
ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  
ทั้ งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจำ้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั            
เป็นล ำดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2553  มำตรำ 42/1  เป็นประจ ำทุกเดือน   

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสงักดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน
หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยนิยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         
ไปสงักดัมีอ  ำนำจหกัเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี
ขำ้พเจำ้มีสิทธิจะไดรั้บจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลว้แต่กรณี         
เพ่ือส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วน
รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สงักดัอยูเ่พ่ือด ำเนินกำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนังสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป
สงักดัใหม่ได ้ โดยใหถื้อว่ำส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้
ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกว่ำภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูค้  ้ำประกนั) 



 หนังสือยินยอมฉบับน้ี  ท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจำ้เอง ให้มีผลตั้ งแต่บัดน้ีเป็นตน้ไป          
และขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค  ำยนิยอมน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก
ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกัด  เวน้แต่จะไดรั้บค ำ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  
จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
     ลงช่ือ............................................................. ผูใ้หค้วำมยนิยอม 
             (..............................................................) 
 

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

          เลขทะเบียน................... 
 
     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

             (..............................................................)  
                                                                 เลขทะเบียน................... 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 

ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เมื่อสมำชิกไดท้ ำควำมยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้ังคับบัญชำใน
หน่วยงำนของรัฐหรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีสมำชิกปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่หัก
เงินเดือนหรือค่ำจำ้งหรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก  ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น  เพ่ือช ำระหน้ีหรือภำระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อ
สหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป  จนกว่ำหน้ีหรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วย
นั้นหกัเงินดงักล่ำวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 
 กำรแสดงเจตนำยนิยอมตำมวรรคหน่ึง  มิอำจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วำมยนิยอม 

 กำรหักเงินตำมวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกำรหกั
เงินเขำ้กองทุนท่ีสมำชิกตอ้งถูกหักตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยว่ำดว้ย
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัสงัคม 
 






