


สัญญาเลขที่...................../........................ 

 

หนังสือสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 

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

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

 

  ข้าพเจ้า............................................................อายุ...................ปี  อยู่บ้านเลขท่ี...................... 

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

อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์........................................... 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                              สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  เลขทะเบียนที่....................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง........................... 

แผนก/ฝ่าย...................................ส านักงาน/กอง/จังหวัด.......................................สงักัด.................................... 

โทรศัพท์..........................................ขอท าหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ไว้ให้แก่สหกรณ์ฯ  

เพ่ือเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1. ข้ า พ เ จ้ า ไ ด้ กู้ เ งิ น พิ เ ศ ษ เ พ่ื อ ก า ร เ ค ห ะส ง เ ค ร า ะห์ จ า ก ส ห ก ร ณ์ ฯ  เ ป็ น เ งิ น                  
จ านวน....................................บาท (........................................................................)  และข้าพเจ้าได้รับเงิน
จ านวนดังกล่าวไปจากสหกรณ์ฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ในวันท าสัญญานี้ 
  2. ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ฯ เป็นรายเดือนส าหรับเงินกู้พิเศษฯ ตามข้อ 1.  
ในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี  และในวันท าสัญญานี้สหกรณ์ฯ ได้ประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ย           
ร้อยละ.......... ................(............................) บาทต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ่งสหกรณ์ฯ มีประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้น หรือเมื่อสหกรณ์ฯ ได้แจ้งให้ทราบ เป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  3. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะช าระคืนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือน ทั้งนี ้ ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.......................................พ.ศ................ ........จ านวน.........................งวด 
โดยช าระต้นเงินและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวดงวดละไม่น้อยกว่า.......................... .................บาท 
(......................................................)  (ยกเว้นงวดสุดท้าย) 
  4. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมที่จะไม่ขอรับเงินเฉลี่ยคืนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ ตลอดระยะเวลาตามข้อ 3. และจะไม่น าสิทธิเช่นว่านั้น ขึ้นกล่าวอ้างและ/หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
  5. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้เงินกู้รายนี้ เฉพาะความมุ่งหมายตามที่ข้าพเจ้าได้เสนอไว้ในค าขอกู้
เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ลงวันที่....................เดือน..........................พ.ศ.................. 
  6. เมื่อถึงก าหนดที่ข้าพเจ้าต้องจ่ายเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ตามรายการ ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้เสนอไว้ในค าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ตามข้อ 5. นั้น ข้าพเจ้าจะเสนอรายการใช้จ่าย
เงินกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนดไว้ พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ฯ ทุกคราวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

 
/7. ตราบใด... 
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7. ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังช าระเงินกู้รายนี้ยังไม่เสร็จ ข้าพเจ้ายินยอมพร้อมที่จะอ านวยความ
สะดวกแก่กรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการในการสอบสวน
ใช้จ่ายเงินกู้ หรือตรวจการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงหรือทรัพย์สินที่ใช้เงินกู้รายนี้ และข้าพเจ้าจะชี้แจงข้อความ
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบถามหรือตรวจนั้นให้ทราบตามความประสงค์ทุกคราวไป 

8. ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในสาระส าคัญ ซึ่งแบบหรือรายการก่อสร้างหรือต่อเติม
หรือปรับปรุงอาคารที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น  ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพ่ือรับความ
เห็นชอบของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการนี้ ต่อไป 

9. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับ
มอบหมายจากสหกรณ์ฯ หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้  ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพื่อสหกรณ์ฯ ด้วย 

10. ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังช าระหนี้เงินกู้รายนี้ไม่เสร็จ ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนอาคารที่ดิน
และ/หรือสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งใช้เงินกู้รายนี้แก่ผู้อ่ืน เว้นแต่กรณีจ าเป็นและต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

11. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 14 ก็ดี หรือในกรณี
ที่ข้าพเจ้าปฎิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ทั้งหมดและให้ถือว่าเงินกู้รายนี้เป็นอัน
ถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 

12. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 40. ว่าถ้าผู้กู้ประสงค์จะลาออกจาก
ราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 31(3) ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบและ
ช าระหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ทั้งหมดให้สหกรณ์ฯ 

ถ้าข้าพเจ้าไม่ช าระหนี้เงินกู้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่
จ่ายเงินได้รายเดือน เงินสะสม บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ โดยยินยอมให้หักเงิน
ดังกล่าวเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

13. ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่กรรม หรือต้องออกจากราชการไปด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน เบี้ยหวัด บ าเหน็จ
บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดอันพึงมีพึงได้ในกาลต่อไปทั้งหมดส่งช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ 

14. เพ่ือเป็นหลักประกันการปฎิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าขอมอบเอกสารและหนังสือส าคัญ
ให้สหกรณ์ฯ ยึดถือไว้และจดทะเบียนจ านองที่ดินโฉนดเลขที่.............................เลขที่ดิน..................................
หน้าส ารวจ..........................ต าบล..............................อ าเภอ.................................จังหวัด...........................
พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วและ/หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายหน้าเพ่ือเป็นประกันหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์ไว้ต่อสหกรณ์ฯ 

  หนังสือสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์นี้ท าขึ้นเป็นสามฉบับ ณ สถานที่และวันที่
ซึ่งระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน โดยสหกรณ์ฯ ยึดถือไว้จ านวนสองฉบับและข้าพเจ้ายึดถือไว้จ านวนหนึ่งฉบับ 

 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้กู้  

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

ลงชื่อ......................................................คู่สมรสให้ความยนิยอม 

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

ลงชื่อ......................................................พยาน 

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

ลงชื่อ......................................................พยาน 

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



 

ค าขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

    เขียนท่ี....................................... 

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากดั  

 

1.    ข้อมูลทั่วไป 

ข้าพเจ้า..........................................................สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี.................อาย.ุ.................. .....ปี  

เป็น    ข้าราชการ    สงักดั.........................................................ต าแหน่ง.................................................................... 

อตัราเงินเดือน...............................บาท  โทรศพัท์ที่ท างาน.............................อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่.............................

ตรอก/ซอย.....................................ถนน..............................................ต าบล/แขวง...............................................................

อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั................................................โทรศพัท์ที่บ้าน.................................. 

สถานภาพ   โสด  สมรส  หม้าย  หย่า คู่สมรส ( ถ้ามี ) ชื่อ.................................................................................... 

อาชีพ...................................................ต าแหน่ง.........................................อตัราเงินเดือน....... ............................................. 

สถานท่ีท างาน....................................................................โทรศัพท์ที่ท างาน........................................................................ 

ขอกู้ เงินพิเศษครัง้นีจ้ านวน.................................................บาท (………………………………..……..………………………..) 

 

2  วตัถปุระสงค์ในการขอกู้   ( โปรดกาเคร่ืองหมาย  ในข้อที่ต้องการ ) 

  ซือ้ที่ดิน 

  ซือ้อาคารพร้อมที่ดิน 

  สร้างอาคาร 

  ต่อเติมปรับปรุงอาคาร 

  เพื่อช าระหนีแ้ก่บคุคลภายนอกเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

 

รับท่ี............................................ 
วนัท่ี............................................ 
เวลา........................................... 

หนงัสือกู้ ท่ี............................................... 
วนัท่ี........................................................ 

ค าเตือน 

หลกัฐานท่ีประกอบเร่ืองขอกู้ เงินพเิศษ 

ผู้ขอกู้จะต้องรับรองส าเนาทกุแผน่ 
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3. หลักประกันในการกู้ยมื 

 3.1 โฉนดที่ดิน/น.ส. 3ก.  เลขท่ี................................ระวาง.................................เลขท่ีดิน......................... .......... 
หน้าส ารวจ.........................................................เลม่....................................................... .หน้า............................................. 
ต าบล............................................................อ าเภอ......................................จงัหวดั........................................................... 
เนือ้ที่............................................................ไร่...............................................งาน.................................................ตารางวา 
ราคาประเมินตารางวาละ.....................................................บาท เป็นเงิน.......................................................................บาท 

 3.2 อาคารสิง่ปลกูสร้างเลขท่ี......................หมูท่ี่.............................ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน.......................................ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต........................................................ 
จงัหวดั..........................................................เป็นบ้าน/ตกึแถว........................................ชัน้ ตัง้อยู่บนท่ีดินโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก.
เลขท่ี...................................................ระวาง...................................................เลขท่ีดิน....................................................... 
หน้าส ารวจ.................................................เลม่..............................................................หน้า............................................... 
ต าบล............................................................อ าเภอ.......................................... ................จงัหวดั....................................... 
เนือ้ที่.............................................ไร่....................... ...........................งาน....................................ตารางวา 
ราคาประเมินสิง่ปลกูสร้างมลูค่า..........................................................................บาท 

 ( รวมราคาประเมินมลูค่าที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง เป็นเงิน..............................................บาท ) 
 3.3  หลกัทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินสถาบนัการเงินเพื่อจ าน าเป็นประกนั 

  (1)..................................................................................จ านวน.............................................บาท 

(2)..................................................................................จ านวน................................... ..........บาท 

(3)..................................................................................จ านวน........................... ..................บาท 

4.  ค ารับรองของผู้ขอกู้ 

 4.1 หากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษ ข้าพเจ้าขอช าระหนีใ้นอัตราดอกเบีย้ที่สหกรณ์ก าหนดและขอช าระหนีเ้ป็น
จ านวน................................งวด ด้วยวิธีต่อไปนี ้(เลอืกวิธีเดียว) 
 ช าระเงินต้นเท่ากนัทกุงวด งวดละ...........................บาท พร้อมดอกเบีย้ลดลงตามสว่นของเงินต้นท่ีลดลง 
 เงินต้นและดอกเบีย้รวมกนัเท่ากนัทกุงวด งวดละ.......................................................บาท (ยกเว้นงวดสดุท้าย) 
 4.2 .ในเวลานีข้้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม....................หุ้น เป็นเงิน......................................................บาท 
ข้าพเจ้าสง่เงินค่าหุ้นรายเดือนในอตัราเดือนละ...........................บาท (................................................. .....................) 
 4.3  ข้าพเจ้ามีหนีส้นิในฐานะผู้กู้   ดงัต่อไปนี ้
  4.3.1 หนีส้นิต่อสหกรณ์ 
  (ก) เงินกู้ฉกุเฉิน หนงัสอืกู้ที่................/...............วนัท่ี......................เงินต้นคงเหลอื....................บาท  
  (ข) เงินกู้ฉกุเฉิน หนงัสอืกู้ที่................/...............วนัท่ี......................เงินต้นคงเหลอื....................บาท 
  (ค) เงินกู้ฉกุเฉิน หนงัสอืกู้ที่................/...............วนัท่ี......................เงินต้นคงเหลอื....................บาท  
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 4.3.2  หนีส้นิภายนอกสหกรณ์ (ถ้าหากมี) โปรดระบ.ุ............................................................................. 
 4.3.3  ในเวลานีข้้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถกูพิทกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย 

4.4  ข้าพเจ้ารับรองว่าจะให้ข้อความจริง และความร่วมมือแก่กรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
มอบให้สอบสวนและท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอกู้พิเศษรายนี ้
4.5  ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ท าหนงัสอืกู้ส าหรับเงินกู้พิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนดไว้ 
4.6  ข้าพเจ้าจะส่งจ านวนเงินกู้พิเศษซึ่งข้าพเจ้าได้รับทัง้หมดเข้าฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์ เพื่อถอนไปใช้เป็นคราวๆ เมื่อถึง
ก าหนดจ่ายตามความมุ่งหมายตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี ้

 
 
  
       ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอกู้ /เขียน/พิมพ์ 

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

___________________________________________________________________ 
 

บันทกึการรับรองและให้ความเหน็ชอบของผู้บังคับบัญชา  ไม่ต ่ากว่าผู้อ านวยการกอง 

   (ถ้าผู้ขอกู้ เป็นข้าราชการในต าแหน่งไมต่ ่ากวา่ผู้อ านวยการกอง ไมต้่องผา่นการรับรองและให้ความเห็นชอบ) 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้บงัคบับญัชาของผู้ขอกู้รายนี ้ขอรับรองและให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัผู้ขอกู้  ดงันี  ้

   (1) ขอรับรองวา่ผู้ขอกู้จะน าเงินกู้ ไปใช้ตามความมุง่หมาย  และเหตผุลแห่งเงินกู้ซึ่งชีแ้จงไว้ในค าขอกู้ นี ้                                     

   จริงหรือไม.่.................................................................................................... 

(2) ขอรับรองว่าผู้ขอกู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยถูกร้องกล่าวโทษหรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถู กออกจากราชการหรืองาน
ประจ าหรือไม.่............................................................................................................ 

(3) ขอรับรองวา่ผู้ขอกู้ มีหนีส้นิภายนอกสหกรณ์หรือไม.่............................................................................................... 

(4) ขอรับรองวา่หากผู้ขอกู้ ได้รับอนมุตัใิห้กู้   ผู้ขอกู้ มีเงินได้รายเดือนเพียงพอส าหรับช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ 

หรือไม.่................................................................................................................ 

(5) ข้อชีแ้จงอ่ืน ๆ (ถ้ามี)......................................................................................... 

ลงชื่อ...........................................................ผู้บงัคบับญัชา 

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

 

 



-4- 

แผนที่สังเขปทางไปที่ดนิที่จะกู้ซือ้หรือจ านองกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระเงินค่าหุ้นและหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

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

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

              ข้าพเจ้า.......................................................................................อาย.ุ.........ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี..........
ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...................................... ...................โทรศัพท์ท่ีท างาน...............................................รับราชการหรือท างานประจ า                          
ในต าแหน่ง................................................................. สังกัด............................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เลขทะเบียนท่ี........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จ ากัด และหน่วยงาน (1)................................................................ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้าไว้แล้ว ดังน้ี 

    ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้(1) ................................................... ......................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้า              
หักเงินเดือนหรือค่าจ้างเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด รวมท้ังบ าเหน็จ บ านาญบ าเหน็จด ารงชีพหรือกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ท่ีถึงก าหนดจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า  เพื่อช าระค่าหุ้น หน้ี                 
หรือภาระผูกพันอื่นใดท่ีมีต่อสหกรณ์ อาทิเช่น ค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก และอื่นๆ ให้แก่สหกรณ์                
ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ แจ้งจนกว่าค่าหุ้น หน้ี และหรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินดังกล่าว                      
และส่งเงินท่ีหักไว้น้ันให้แก่สหกรณ์  โดยพลันและการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าน้ีมิอาจถอนคืนได้  เว้นแต่สหกรณ์             
ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ข้อ 2. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปส่วนราชการอื่นๆ ทุกส่วนราชการ หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจาก
ราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีสังกัดแห่งใหม่น้ันๆ ด าเนินการหักเงินเดือน             
หรือค่าจ้างเงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าหุ้น หน้ี หรือภาระผูกพันอื่นใด            
ท่ีมีต่อสหกรณ์ ตามรายการท่ีสหกรณ์แจ้งจนกว่าค่าหุ้น หน้ี หรือภาระผูกพันตามข้อ ๑ ระงับสิ้นไปเช่นเดียวกันกับท่ีผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดตามข้อ๑ด าเนินการได้โดยพลันและต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่
วันท่ีรับทราบค าสั่ง 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดแห่งใหม่ไม่ด าเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างเงินบ านาญ    
เงินบ าเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใดตามวรรคหน่ึง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ด าเนินการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ 
ท่ีข้าพเจ้าสังกัดแห่งใหม่ หรือสหกรณ์ด าเนินการเพื่อหัก ยึด หรืออายัด  เงินเดือน หรือค่าจ้างเงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จตกทอด 
หรือเงินอื่นใด รวมท้ังบ าเหน็จ บ านาญบ าเหน็จด ารงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.)  
หรือเงินอื่น หรือด าเนินการอื่นใด  เพื่อให้ได้เงินดังกล่าวมาช าระค่าหุ้น  หน้ี หรือภาระผูกพันอื่นใดท่ีมีต่อสหกรณ์ ตามข้อ ๑             
ได้โดยพลัน  โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ   
  ข้อ 3. หากข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน หรือเจ้าหน้าท่ี   
ผู้จ่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือบ าเหน็จด ารงชีพ ท่ีข้าพเจ้า จะได้รับจากส่วนราชการ หน่วยงาน กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับส่งให้แก่สหกรณ์ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป                       
และให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวน้ัน ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง ก่อนท่ีจะจ่ายให้บุคคลอื่น 
 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพราะเหตุเสียชีวิตข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน หรือเจ้าหน้าท่ี             
ผู้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึง ส่งให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไปและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวน้ัน ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้า           
ก่อนท่ีจะจ่ายให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว     

  ลงช่ือ..................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
             (                                                        )        

/อน่ึง ข้าพเจ้าทราบดี... 



ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
     (..................................................................) 
 

ลงชื่อ............................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
    (...................................................................) 

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบัญชา 
     (..................................................................) 
ต าแหน่ง..................................................................... 
 

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

 
                                 

 ๒ 
  

   อน่ึง ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน               
หรือค่าจ้าง  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จตกทอด รวมท้ังบ าเหน็จ บ านาญบ าเหน็จด ารงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร                    
หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุน 
ท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีท้ังหมด
แล้วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 หนังสือน้ีท าข้ึนสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไว้หน่วยงาน(1) ….....…………………..……………………...........
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า  ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้า  ฉบับท่ีสามส่งให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ“(1)”หมายถึงส่วนราชการสังกดั(ระบุให้ชดัเจน) 
 

 - ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 - กรมราชทัณฑ ์
 - ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 - หน่วยงานอื่นๆ 
 - สมาชิกท่ียื่นกู้ ต้องท าหนังสือฉบับนี้ จ านวน 3 ฉบบั 
 - ผู้บังคับบัญชาระดบัช านาญการพิเศษขึ้นไป 
   หรือรกัษาการในต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
   (ต้องประทับตรายางประจ าต าแหน่ง) 
 




