
 
                       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 

     หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 
 

        เขียนที่……………………………………………… 

        วันที่……….เดือน…………………พ.ศ………… 

 
เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 

 

 ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………......….……………………………………………………………...................................(ผู้กู้) 

สมาชิกเลขทะเบียน.....…………สังกัด............................................เป็นผู้มีพันธะสัญญากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด    

ตามหนังสือกู้เงิน................เลขที่สัญญา...................................ลงวันที่.....................................เป็นเงิน....................................บาท 

 โดยผู้ค้ำประกัน นาย/นาง/ นางสาว......…...........................……………….................................................(ผู้ค้ำประกันเดิม) 

 ได้ (สาเหตุที่ขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน)...........................................................................................................................................

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกันจาก 

นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................(ผู้ค้ำประกันเดิม) เลขทะเบียน...................................... 

ให้เป็นนาย/นาง/นางสาว...........................................................................(ผู้ค้ำประกันใหม่) เลขทะเบียน......................................

สังกัด.............................................................ตำแหน่ง...........................................................................แทน  

 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะได้จัดทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิมต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ 

             
       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (ลงชื่อ).....………………..…………..……………ผู้กู ้
 

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

 
 
 
 

 

เอกสารประกอบคำร้องขอ 
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน  จำนวน  1  ชุด  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้ำฯ จำนวน 1 ชุด                 
3. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จำนวน  1  ชุด                    
4. ใบรับรองการใช้นางสาวและนามสุกลเดิมของตนเอง (ถ้ามี)  จำนวน  1  ชุด        
5. สำเนาการเปล่ียนชื่อ, นามสกุล ผู้ค้ำ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด  
6. กรณีผู้ค้ำ สถานะ หย่า, หม้าย สำเนาใบหย่า, สำเนาใบมรณบัตร จำนวน 1 ชุด        
            

 

                                              ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 

.....................................................เจ้าหน้าท่ี 
              

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

 

เลขที่................./.............. 



 



 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกดั 

สัญญำค ำ้ประกนัเงินกู้สำมญัสวสัดกิำรเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนสมำชิกสหกรณ์ 

เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส ำหรับใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ 

 ขา้พเจา้  (ผูมี้รายช่ือเป็นผูค้  ้าประกนัตามรายช่ือทา้ยสัญญาฉบบัน้ี)  ขอเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัการกูย้ืมเงินของ                                                       

(ช่ือผูกู้)้...................................................................................  เลขทะเบียน...........................  สังกดั..............................................................  
ซ่ึงไดกู้เ้งินสามญัสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลอืเพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผา่น
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน.............................................. บาท  (....................................................................................................) ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ตามท่ี (ช่ือผูกู้)้.........................................................................................................  สมาชิกสหกรณ์ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์  

ตามค ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญสวัสดิกำรเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนสมำชิกสหกรณ์ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการ

เรียนการสอนผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ที่.....................................  ลงวันที่.....................................   

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

โดยขอสญัญาวา่หำกผู้กู้ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลำถึงสองเดือน  หรือผิดนัดกำรส่งงวด

ช ำระหนี้ดังว่ำน้ันถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหน่ึงๆ หรือผูกู้ผ้ดิสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสญัญากูย้มืเงิน   

และเรียกใหผู้กู้ช้  าระหน้ีหรือมีกรณีอื่นใด  อนักระท าใหส้หกรณ์ผูใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวแลว้ก็ดี  หรือไม่วา่
ดว้ยประการใด ๆ ผูค้  ้าประกนัยอมรับผิดช าระตน้เงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระแก่สหกรณ์  รวมทั้งดอกเบ้ีย  ค่าสินไหมทดแทน  ซ่ึงลูกหน้ีคา้งช าระ
ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี  และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน  ตามสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าว  จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บ
ช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้  2  กรณีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีและหรือผิดนดัช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่วา่เหตุใด ๆ หรือวา่ผูกู้ล้ม้ละลายหรือตาย 
หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถิ่นท่ีอยู่ หรือหาตวัไม่พบ หรือไม่ปรากฏวา่ไปอยู่แห่งใดใน
ราชอาณาจกัร หรือมีกรณีอื่นใดอนักระท าใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญาท่ีกล่าวแลว้ ใหส้หกรณ์เรียกใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ี

ตามสัญญากูน้ ั้นไดท้นัที   
ขอ้  3  การค ้าประกนัหน้ีเงินกูย้ืมดงักลา่วน้ียอ่มผูกพนัผูค้  ้าประกนัอยา่งสมบูรณ์  ทั้งน้ีผูค้  ้าประกนัขอยืนยนัวา่ผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคล 

ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ และเขา้ท าสญัญาท่ีกล่าวแลว้ดว้ยความส าคญัผิดอย่างใด ๆ 
ขอ้  4  ผูค้  ้าประกนัสัญญาวา่  ถา้ผูค้  ้าประกนัยา้ยถิ่นฐานท่ีอยู่จากภูมิล  าเนาหรือสถานท่ีท างานตามทา้ยสญัญาฉบบัน้ี ผูค้  ้าประกนั 

มีหนา้ท่ีแจง้ใหส้หกรณ์ทราบโดยทนัที มิฉะนั้น ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณ์ไดรั้บเป็นพฤติการณ์พิเศษ 
อีกโสดหน่ึงดว้ย 

ขอ้  5  หากผูค้  ้าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม  ผูค้  ้าประกนัยงัคงผูกพนัต่อหน้ีคา้งช าระ
แก่สหกรณ์ไปจนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้  6  ในการช าระหน้ีแทนผูกู้น้ ั้น  ผูค้  ้าประกนัยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

ท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่ปันจุบนัหรือสังกดัใหม่ หกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดั
อยู่ท่ีถึงก าหนดจะจ่ายใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนั  เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ 

ใหห้กั ตามภาระผกูพนัท่ีผูค้  ้าประกนัมีอยู่กบัสหกรณ์  ทั้งน้ีจนกวา่ภาระผกูพนัในฐานะผูค้  ้าประกนันั้นจะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด  เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีขา้พเจา้ตอ้งถกูหกัตามกฎหมายวา่ดว้ย

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกนัสังคม เป็นประจ าทุกเดือน  กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค ำ้ประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอมเป็นหนังสือ 



ขอ้  7  เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใด ๆท่ีผู ้ค  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตาม
ขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากการประกนัชีวติท่ีผูค้  ้าประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนั ใหส้หกรณ์น าไปหกัช าระหน้ี
ตามสัญญาค ้าประกนัน้ีได ้

ขอ้  8  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่าง ๆ ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ไวเ้ป็น

หลกัฐาน  เม่ือผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตายนั้น  ไม่วา่จะไดต้ ั้งผูรั้บโอนประโยชนไ์วก่้อนหนา้หรือหลงัจากท่ีผูค้  ้าประกนัจะท าสญัญาค ้า
ประกนัฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสญัญาค ้าประกนัฉบบัน้ีแต่ประการใด โดยใหผู้รั้บโอนประโยชนช์ าระหน้ีตามสัญญาน้ี
ใหค้รบถว้นก่อน 
  ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาค ้าประกนัน้ีแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานในสญัญาค ้าประกนั
ฉบบัน้ี 

รำยละเอียดผู้ค ำ้ประกัน – ลงลำยมือช่ือ 

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

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... 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 
                                                                                                                                           (..............................................................) 

 

 

 

รำยละเอียดผู้ค ำ้ประกัน – ลงลำยมือช่ือ 

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

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... 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 ควรปรึกษาผูมี้ความรู้
กอ่นจะท าสัญญาค ้าประกนั การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี จะตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณผ์ูใ้หกู้ใ้นสาระส าคญั ดงัน้ี 
      *** ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบเม่ือผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ี และตอ้งรับผิดชดใชค่้าเสียหายและค่าสินไหมอ่ืน ๆ หากมีดว้ย 

 

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ำยนิยอมคู่สมรสผู้ค ำ้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยนิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ค  ้าประกนัเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ เพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 
                       . 
             
 

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

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ำยนิยอมคู่สมรสผู้ค ำ้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยนิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ค  ้าประกนัเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ เพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 
                       . 
             
 

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



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2553 

มาตรา  42/1 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

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

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้...............................................................................  อำย.ุ..................... ปี 

เลขประจ ำตวัประชำชน...............................................  รับรำชกำร/ท ำงำนต ำแหน่ง........................................ 

สังกดั................................................................  ท่ีอยูปั่จจุบนั..............................  หมู่ท่ี.........  ซอย.....................
ถนน....................  ต ำบล/แขวง....................อ  ำเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์....................

เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เลขทะเบียน...................................  ไดท้  ำหนงัสือยินยอม

ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เพื่อให้น ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหนำ้หน่วยงำน

ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือหัวหน้ำ

หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยูห่กัเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยูจ่่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ให้หกั  

ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  

ทั้งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจำ้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั            

เป็นล ำดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2553  มำตรำ 42/1  เป็นประจ ำทุกเดือน   

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสังกดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน

หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน

รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         

ไปสังกดัมีอ ำนำจหกัเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี

ขำ้พเจำ้มีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแล้วแต่กรณี         

เพื่อส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วน

รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยูเ่พื่อด ำเนินกำรดงักล่ำว

ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนงัสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป

สังกดัใหม่ได ้ โดยให้ถือวำ่ส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้

ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกวำ่ภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูค้  ้ำประกนั) 



 หนังสือยินยอมฉบบัน้ี  ท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจ้ำเอง ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นต้นไป          

และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะไม่ถอนกำรให้ค  ำยินยอมน้ีไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกวำ่ขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก

ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีขำ้พเจำ้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เวน้แต่จะได้รับค ำ

ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  

จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

 

     ลงช่ือ............................................................. ผูใ้หค้วำมยนิยอม 

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

 

     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

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

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

 

     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

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

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

 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2553 

ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เม่ือสมำชิกได้ท ำควำมยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้งัคบับญัชำใน
หน่วยงำนของรัฐหรือนำยจำ้งในสถำนประกอบกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีสมำชิกปฏิบติัหน้ำท่ีอยู่หัก

เงินเดือนหรือค่ำจำ้งหรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น  เพื่อช ำระหน้ีหรือภำระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อ

สหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป  จนกวำ่หน้ีหรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปให้หน่วย

นั้นหกัเงินดงักล่ำวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

 กำรแสดงเจตนำยนิยอมตำมวรรคหน่ึง  มิอำจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วำมยนิยอม 

 กำรหักเงินตำมวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกำรหกั
เงินเขำ้กองทุนท่ีสมำชิกตอ้งถูกหกัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยวำ่ดว้ย

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน  และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกนัสังคม 
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