
 

 
 

 
เอกสารประกอบค าขอกู้เงินสามัญ  (ไม่เกนิมูลค่าหุ้น)   (สอ.207) 

 

ผู้กู้ 
1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร 
2. คู่สมรสตอ้งลงลำยมือช่ือผูใ้ห้ค  ำยนิยอม   (แบบ สอ.207-1) 
3. สลิปเงินเดือน (ส ำเนำ หรือ ตวัจริง) 
4. หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินช ำระหน้ี  (ต้องลงลายมือช่ือ) 
5. ช ำระมำแลว้................งวด 

ค าเตือน 
1. เอกสำรถ่ำยส ำเนำทุกฉบบัตอ้งลงลำยมือช่ือรับรอง 
2. เอกสำรส่ง   FAX   ใหส่้งตวัจริงมำทีหลงั 
3. เอกสำรท่ีมีกำรลบ หรือ แกไ้ข  ใหส้มำชิกลงลำยมือช่ือก ำกบัทุกคร้ัง 
4. พยำนใหล้งลำยมือช่ือใหค้รบทุกช่อง 
5. วนั เดือน ปี  ในหนงัสือสัญญำกูส้ำมญั (หน้า 4 และ 5)  

ไม่ต้องใส่วัน เดือน ปี  (เน่ืองจากทางเจ้าหน้าที่จะต้องใส่ ณ วันท่ีจ่ายเงิน) 
  
        

หากมีปัญหาปรึกษาฝ่ายสินเช่ือ   โทร  0-2282-5989  , 0-2629-8540  , 0-2281-5955 ต่อ  178 , 239 
สมาชิกสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ท่ี http://sc.moac.go.th)     
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รับที่…………………………………  
วนัท่ี...................................................                 
 

ค าขอกู้เงินสามัญ   (ไม่เกนิมูลค่าหุ้น) 
       เขียนท่ี………………………………………………………… 
       วนัท่ี…………………………………………………………… 
 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกดั 
 ขำ้พเจำ้……………………………………………………….…สมำชิกทะเบียนเลขท่ี………….………อำย.ุ..............ปี  
เกิดวนัท่ี..........เดือน..................พ.ศ.............หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน………………………..…...……...ขอเสนอค ำขอกู้
เงินสำมญัเพื่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ำกดั   โปรดพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.ขำ้พเจำ้ขอกูเ้งินสำมญั จ ำนวนเงิน……….…….……….…บำท (………..……………….………………………...) 
โดยจะน ำไปใชเ้พื่อกำร…………………………………………………………………………..………………………………… 
                      ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถกู้เงินได้ตามจ านวนเงินดังกล่าว  ยินยอมให้ สอ.กษ. ปรับลดยอดเงินกู้ให้ตรงตามสิทธิ
ของข้าพเจ้าได้ 
 ขอ้ 2.ในเวลำน้ีขำ้พเจำ้เป็น ขำ้รำชกำรบ ำนำญ   ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้งประจ ำ  พนกังำนรัฐวิสำหกิจหรือองคก์รของรัฐ 
พนกังำนรำชกำร ต ำแหน่ง…………………............................กอง…………………………กรม………………….………….
กระทรวง……………………………ท่ีอยูบ่ำ้นเลขท่ี……......….ตรอก/ซอย…………….……….ถนน………………..…..……..
ต ำบล/แขวง…………………........อ ำเภอ/เขต………………………จงัหวดั………….…………….รหสัไปรษณีย.์.......................
หมำยเลขโทรศพัท…์…………………เงินเดือน……………………………………….บำท 
 ขอ้ 3.  ในเวลำน้ีขำ้พเจำ้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์   รวม…………..……….หุน้    เป็นเงิน………………………………..บำท 
และส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน ๆ ละ ………………………………….บำท 
 ขอ้  4.  ขำ้พเจำ้ขอน ำสิทธิในหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนัเงินกูส้ำมญั  

ขอ้ 5.  ถำ้ขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกู ้  ขำ้พเจำ้ขอส่งตน้เงินกูแ้บบ  
  แบบสหกรณ์ (เงินตน้เท่ำ) จ ำนวน..........งวด    แบบธนาคาร (เงินรวมเท่ำ)  จ ำนวน...........งวด  

ขอ้ 6. ขำ้พเจำ้จะท ำสัญญำกูส้ ำหรับเงินกูส้ำมญัใหไ้วต้่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด 
ขอ้ 7.  ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำและ/หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้หักเงินไดร้ำยเดือนของ

ขำ้พเจำ้เพื่อช ำระหน้ีแก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกดั 
ขอ้  8.  ถำ้ขำ้พเจำ้ขอโอน หรือ ยำ้ย หรือ ออกจำกรำชกำร หรือ งำนประจ ำ หรือ กำรขำดจำกสมำชิกภำพ  ตำมขอ้บงัคบั

ของสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั ขำ้พเจำ้จะแจง้เป็นหนงัสือให ้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ ำกดั  ทรำบ  และยนิยอมให้หกัเงินค่ำหุน้  และเงินอ่ืนใดท่ีจะไดรั้บจำกทำงรำชกำรเพื่อช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยู่ 
ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน   ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่ด ำเนินกำร ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทำงรำชกำร
พึงจ่ำยใหแ้ก่ขำ้พเจำ้หกัเงินดงักล่ำวเพื่อช ำระหน้ีแก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั 
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ขอ้ 9.  ในกำรกูเ้งินตำมค ำขอกูน้ี้ขำ้พเจำ้ไดรั้บอนุญำตจำกคู่สมรส   ซ่ึงพร้อมท่ีจะท ำค ำอนุญำตให ้ไวเ้ป็นหลกัฐำน 
ในทำ้ยสัญญำกูน้ี้ดว้ย  (เฉพำะในกรณีท่ีผูข้อกูมี้คู่สมรส)    

ขอ้ 10.  ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำขำ้พเจำ้ไม่อยูใ่นระหว่ำงถูกฟ้องคดีแพ่ง  หรือ ถูกศำลส่ังพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขำดแต่อยำ่งใด  และ 
ขอรับรองว่ำขอ้ควำมท่ีขำ้พเจำ้ไดร้ะบุในค ำขอกูน้ี้เป็นจริงทุกประกำร 

 
 

ลงช่ือ…………………………………………………ผูข้อกู ้
              (............................................................................) 
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รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์กรอกเอง 
 
 

1.  หุน้ท่ีสมำชิกมีอยูใ่นสหกรณ์    รวม.........................หุ้น  เป็นเงิน...................................................บำท 
2.  สมำชิกสำมญัมีสิทธิน ำหุน้มำจ ำน ำเป็นหลกัประกนั  ในวงเงิน.......................................................บำท 

 สมำชิกสมทบมีสิทธิน ำหุน้มำจ ำน ำเป็นหลกัประกนัไดใ้นวงเงิน....................................................บำท 
 

………………………………………หวัหนำ้ฝ่ำยสินเช่ือ/เจำ้หนำ้ท่ีสินเช่ือ 
       ………../……………/…………….. 

 
บันทึกการวนิิจฉัย 

 
วินิจฉยั โดยเสนอประธำนคณะกรรมกำรเงินกูเ้พื่อพิจำรณำ     วนัที่………….…/…………………/…………………………...…………….. 

ลงมติอนุมติัให้กูเ้งินได…้…………………………..บำท   หมำยเหตุ.................................................................................... 
 
                      …………………………………………………...... ประธำนคณะกรรมกำรเงินกู ้
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สัญญาเงินกู้สามัญ 
สัญญำกูเ้ลขท่ี………………..   

วนัท่ี…………………………………………………. 
 ขำ้พเจำ้………………………………………………….อำย…ุ……..….ปี สมำชิกทะเบียนเลขท่ี……………...……เป็น 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนรัฐวิสำหกิจหรือองค์กรของรัฐ   พนักงำนรำชกำร 
ต ำแหน่ง………………………………………………กอง…………………………………กรม………………………………
กระทรวง...................................... อยู่บ้ำนเลขท่ี……………....ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………….…
ต ำบล/แขวง……………………..อ ำเภอ/เขต…………………...……จังหวดั………………….............…………. ซ่ึงต่อไปใน
สัญญำน้ีเรียกว่ำ “ผูกู้”้ ขอท ำสัญญำกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกว่ำ 
“ผูใ้หกู้”้เพื่อเป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจำกผูใ้หกู้ ้เป็นจ ำนวน…..……………………...บำท (……………………..……….…………....……) 
 ขอ้ 2.  ผูกู้ส้ัญญำวำ่จะส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือนดงัน้ี 
                           แบบสหกรณ์ (เงินตน้เท่ำ) งวดละ.............................................................................................บำท(ตวัอกัษร) 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ…………..ต่อปี เป็นจ ำนวน……………………...............งวด (ตวัอกัษร)   
                           แบบธนาคาร (เงินรวมเท่ำ) งวดละ......................................................................................บำท(ตวัอกัษร)  
เป็นจ ำนวน........................................งวด (ตวัอกัษร)  ตั้งแต่เดือน……………………..เป็นตน้ไป   จนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นท่ีผูใ้ห้กูจ้ะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียเงินกูแ้ลว้ ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้ห้กูเ้ปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ีย
ไดต้ำมประกำศ   ทั้งน้ี  ผูใ้หกู้ไ้ม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้รำบล่วงหนำ้ 
 ขอ้ 3.  ผูกู้ส้ัญญำวำ่จะน ำเงินกูไ้ปใชเ้ฉพำะเพื่อกำรดงัต่อไปน้ี   คือ…………………………………....…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ขอ้ 4.  ผูกู้ย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำและ/หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของผูกู้ห้กัเงินไดร้ำยเดือนของผูกู้ต้ำมจ ำนวน
เงินงวดช ำระหน้ีในขอ้ 2   เพื่อส่งต่อใหผู้ใ้หกู้ ้
 ขอ้ 5. ผูกู้ต้กลงยินยอมว่ำ เม่ือผูกู้ต้อ้งพน้จำกสมำชิกสหกรณ์ผูใ้ห้กู้ไม่วำ่เพรำะเหตุใด ๆหรือเม่ือคำ้งส่งเงินงวดช ำระหน้ี
ไม่ว่ำตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลำสองเดือนติดต่อกนั  หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ีรวมสำมครำว หรือผิดสัญญำน้ีขอ้ใด 
ขอ้หน่ึงก็ดี ให้ถือว่ำเงินกูร้ำยน้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ี
ตกลงไวต้ำมขอ้  2 
 ขอ้ 6.  ผูกู้ย้อมรับขอ้ผกูพนัวำ่   ถำ้ผูกู้ข้ำดคุณสมบติัของสมำชิกตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ก็้ดีหรือเม่ือผูกู้ ้
พน้ต ำแหน่งหนำ้ท่ีกำรงำนก็ดี ผูกู้จ้ะแจง้เป็นหนงัสือให้ผูใ้หกู้ท้รำบและจดักำรช ำระหน้ีสินท่ีมีอยูใ่หเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
 ถำ้ผูกู้ไ้ม่จดักำรช ำระหน้ีสินใหเ้สร็จส้ินตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน  ผูกู้ย้นิยอมใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินสะสม บ ำเหน็จ   
บ ำนำญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือนำยจำ้งจะพึงจ่ำยให้แก่ผูกู้ห้ักเงินดงักล่ำวช ำระหน้ีเงินตน้พร้อมทั้งดอกเบ้ียส่งช ำระหน้ี
ต่อผูใ้หกู้ใ้หเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้

กรณีท่ีผูกู้ถู้กเจำ้หน้ีรำยอ่ืนฟ้องเป็นคดีลม้ละลำย  ผูกู้ต้อ้งแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้รำบโดยทนัที  มิฉะนั้นให้ถือวำ่ผูกู้ผ้ิดนดัสัญญำ  
นบัแต่วนัท่ีผูกู้ถู้กฟ้องลม้ละลำย  ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ห้กัเงินค่ำหุน้ช ำระหน้ีไดท้นัที 

ขอ้ 7. ผูกู้ไ้ดรั้บทรำบขอ้บงัคบัและระเบียบของผูใ้ห้กู ้ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ และขอถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี 
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ขอ้ 8.  เม่ือผูใ้หกู้ไ้ดจ่้ำยเงินกูใ้ห้ผูกู้ไ้ม่วำ่จะจ่ำยดว้ยกำรโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำร   หรือ บญัชีเงินฝำกสหกรณ์ 
ท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ต่อผูใ้ห้กูใ้หถื้อวำ่ผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวไปครบถว้นแลว้   และใหถื้อวำ่เอกสำรกำรโอนเงินเป็นส่วนหน่ึง 
ของสัญญำน้ี  

ผูกู้ข้อรับรองวำ่ไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมในสัญญำน้ีโดยตลอดแลว้  จึงลงลำยมือช่ือไวต้่อหนำ้พยำนเป็นส ำคญั 
 
(ลงช่ือ)………………………………..……….ผูกู้ ้ (ลงช่ือ).......................................................สำมี/ภรรยำผูใ้หค้  ำยนิยอม 
          (.............................................................)           (.......................................................) (เฉพำะกรณีผูกู้มี้คู่สมรส) 
 
(ลงช่ือ).........................................................พยำน     (ลงช่ือ)……………………………………พยำน   
          (...............................................................)        (.............................................................) 
 

เม่ือสหกรณ์ได้อนุมัติเงินกู้แล้ว  โปรดจ่ายเงินเข้าบัญชีข้าพเจ้า   ธนำคำร  ❑   กรุงไทย   ❑  กรุงศรีอยธุยำ    
❑ ไทยพำณิชย ์  ช่ือบญัชี..............................................................เลขบญัชี…………………………………………………… 
สำขำ..................................................................................ประเภท.......................................................................................... 
 

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

       ……………………………………….หวัหนำ้ฝ่ำยสินเช่ือ 
 

            ………………………………………….ผูจ้ดักำร 
 
 

                                                                                                 จ่ายเงินถูกต้อง 
            ………………………………….หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน/เจ้ำหน้ำท่ี
กำรเงิน 
       ……………../………………./………………… 
 
 
 
 
 
 



 

 

สอ.207-2 
-6- 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/นายจ้าง หักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด 
                                                                 เขยีนท่ี.......................................................................... 

                                                                                                              วนัท่ี.................เดือน.......................พ.ศ....................... 
 ขำ้พเจำ้......................................................................................... ......อำย.ุ...............ปี   ปัจจบุนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี............................................. 
หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................................ต ำบล/แขวง............ ..................................................
อ  ำเภอ/เขต..................................................จงัหวดั...................................... ....................โทรศพัท.์..................................................รับรำชกำรสงักดั
....................................................................ต ำแหน่ง........... .................................................................................และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จ ำกดั    สมำชิกทะเบียนเลขท่ี............................................................มีควำมประสงคใ์ห้ส่วนรำชกำร / หน่วยงำนท่ี
ขำ้พเจำ้สังกดัอยูห่กัเงินและส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ำกดั   โดยขำ้พเจำ้ขอให้ควำมยนิยอมไวก้บั    
(ส่วนรำชกำร หรือ หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยูท่ั้งปัจจุบนั และอนำคต)  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำและ/หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ้่ำย เงินเดือน  ค่ำจำ้ง หรือเงินบ ำนำญ หรือเงินบ ำเหน็จ หรือเงินอืน่ใด  ท่ีถึง
ก ำหนดจ่ำยแก่ขำ้พเจำ้ เพ่ือช ำระหน้ีและ/หรือภำระผกูพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั  (อำทิ ค่ำหุ้น หน้ีเงินกู ้
หน้ีในฐำนะผูค้  ้ำประกนั เงินฝำก และอื่น ๆ ถำ้มี) ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์   จ ำกดั  แจง้ไปจนกว่ำหน้ีและ/หรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป   โดยให้ผูบ้งัคบับญัชำและ/หรือเจำ้หนำ้ท่ี 
ผูจ้่ำยเงิน หกัเงินดงักล่ำวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั โดยพลนั และกำรแสดงเจตนำ
ยินยอมของขำ้พเจำ้น้ีมิอำจถอนคนืได ้ เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ำกดั  ให้ควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
 ขอ้  2.ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ย หรือ โอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอื่น หรือ ลำออกจำกรำชกำร หรือ ตอ้งออกจำกรำชกำรไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ 
ขำ้พเจำ้ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั และส่วนรำชกำรท่ีสังกดัใหม่หรือนำยจำ้งใหม่ทรำบภำยใน
สิบห้ ำวันนับตั้ งแ ต่วัน ท่ี รับทรำบค ำสั่ ง   เพ่ื อ ให้ ผู ้บั งคับบัญ ชำของส่ วนรำชกำร /ห น่วยงำน ท่ี ข้ำพ เจ้ำสั งกัดให ม่ด ำเนิ นกำร 
หกัเงินเดือน  ค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ หรือเงินบ ำเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดท่ีถึงก ำหนดจ่ำยแก่ขำ้พเจำ้นั้น เพ่ือช ำระหน้ีและ/หรือภำระผกูพนัอื่น
ท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั แจง้ไปจนกว่ำ
หน้ีและ/หรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป เช่นเดียวกบัท่ีผูบ้งัคบับญัชำของส่วนรำชกำรท่ีขำ้พเจำ้สังกดัเดิมหรือนำยจำ้งเดิมด ำเนินกำรได ้หำก
ขำ้พเจำ้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั และส่วนรำชกำรท่ีสังกดัใหม่ทรำบภำยในสิบห้ำวนันบัตั้งแต่วนัท่ี
รับทรำบค ำสั่ง ให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำของส่วนรำชกำรใหม่หรือนำยจำ้งใหม่ด ำเนินกำรหักเงิน และส่งเงินเพ่ือช ำระหน้ีและ/
หรือภำระผกูพนัท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั  ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 3.  ขำ้พเจำ้ทรำบดีแลว้ว่ำกำรหกัเงินตำมควำมยนิยอมดงักล่ำว   ผูบ้งัคบับญัชำและ/หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ้ำ่ยเงินของส่วนรำชกำร 
ตน้สังกดัหรือนำยจำ้งของขำ้พเจำ้ตอ้งหกัเงินเดือน   ค่ำจำ้ง   หรือเงินบ ำนำญ   หรือเงินบ ำเหน็จตกทอด   หรือเงินอื่นใดใหส้หกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ำกดั   เป็นอนัดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษอีำกรและกำรหกัเงินเขำ้กองทุนท่ีสมำชิกตอ้งถูกหกัตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กองทุนบ ำเหนจ็บ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยว่ำดว้ยกองทนุส ำรองเล้ียงชีพ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำนและกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ประกนัสังคมซ่ึงเป็นไปตำมควำมในมำตรำ 42/1  แห่งพระรำชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบญัญติัสหกรณ์  
(ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2553 
 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท ำขึ้นโดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 หนงัสือน้ีท ำขึ้น  3  ฉบบั  ขอ้ควำมตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเกบ็ไวท่ี้  ส่วนรำชกำร  หรือ หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่  ฉบบัท่ีสอง 
เก็บไวก้บัขำ้พเจำ้  และฉบบัท่ีสำมให้ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกดั   
 

(ลงช่ือ)………………………………….…………ผูใ้ห้ค  ำยนิยอม     (ลงช่ือ).........................................................สำมี/ภรรยำผูใ้หค้  ำยินยอม 
          (....................................................................)                   (............................................................) (เฉพำะกรณีผูกู้มี้คูส่มรส) 
(ลงช่ือ)............................................................พยำน                               (ลงช่ือ).........................................................พยำน 
         (.............................................................)                           (.........................................................) 


