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รับที่…………………………………  
วนัท่ี...................................................                 
 

ค ำขอกู้เงินโครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตสมำชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั 

 
      เขียนท่ี………………………………………………………… 

            วนัท่ี………………………………………………………….. 
 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 ขา้พเจา้………………………….……….…..อาย.ุ.........ปี หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน………………………….………
วัน /เดื อน/ปี เกิ ด....................................... สมาชิ กทะเบี ยน เลขท่ี….………………………เงิน เดื อน…………………..บาท
สังกัด………………………………………….เบอร์โทร………………………………ขอกู้เงินจ านวน……….…….……….…บาท 
(………..……………….……………………………..... ) เพื่อ พฒันาคุณภาพชีวิต   และขอส่งตน้เงินกู้คืนพร้อมดอกเบ้ีย ………งวด 
งวดละ…………………บาท ตั้งแต่เดือน…………………………………………  

ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหักเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือส่งคืนเงินกูต้ามขอ้บงัคบั 
ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ทุกประการ 

 

 ลงช่ือ……………………………………………ผูข้อกู ้

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

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

ลงช่ือ……………………………………………ผูค้  ้าประกนั 

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

ลงช่ือ……………………………………………พยาน 

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

ลงช่ือ……………………………………………พยาน 

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

โดย ผู้กู้มีควำมประสงค์ ดังนี ้
1.1 ช าระเงินคืนเงินกู ้โปรดระบุ 
      สามญั              ฉุกเฉิน             เงินกูโ้ครงการปันสุข        เงินกูโ้ครงการ WFH           โครงการเงินกูสู้้ภยัโควิด 
1.2 ช าระคืนเงินกู ้ตามท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร เพื่อใหส้ามารถกูไ้ดเ้ต็มวงเงินท่ีระบุในใบกู ้
1.3 ไม่ช าระคืนเงินกูใ้ดๆ เลย หากเงินเดือนเหลือไม่เพียงพอ ขอใหป้รับลดวงเงินกูล้งตามท่ีคณะกรรมการฯ จะ

เห็นสมควร 

 

ค าเตือน   ลงลำยมือช่ือตัวบรรจงในวงเล็บ 
หลกัเกณฑก์ารกู ้
1. สมาชิกสามญั ก และ ข. ตอ้งช าระค่าหุ้นรายเดือน ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
2.วงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000 บาท ผอ่นช าระไม่เกิน 60 งวด 
3.กรณีใชบุ้คคลค ้าประกนั ตอ้งเป็นสมาชิกสามญั ก โดยมีเงินเดือน ไม่นอ้ยกว่า 10% 
ของจ านวนเงินท่ีขอกูโ้ดยสิทธ์ิการค ้าประกนัของบุคคลค ้าประกนัดอ้งไม่เกิน 8 สัญญา 
4. กรณีใชค้่าหุ้นค ้าประกนั วงเงินกูทุ้กสัญญารวมกนัตอ้งไม่เกิน 95% ของมูลค่าหุ้นท่ีมีอยู่ 
5. เงินไดร้ายเดือนคงเหลือ สมาชิกสามญั ก ไม่นอ้ยกว่า 1,000 บาท สมาชิกสามญั ข  
ไม่นอ้ยกว่า 3,000 บาท 
- แนบส าเนาบตัรประชาชน /บตัรขา้ราชการ , สลิปเงินเดือน ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
- แนบส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรที่ให้โอนเข้ำบัญชีทุกคร้ัง 
- พยานตอ้งลงลายมือช่ือให้ครบ ห้ามผูค้  ้าประกนัลงลายมือช่ือพยานเด็ดขาด 
-วนั เดือน ปี ไม่ตอ้งใส่ในเอกสาร เน่ืองจากทางสหกรณ์จะใส่ในวนัที่จ่ายเงิน 
- ส าหรับผูกู้ท่ี้มีความประสงคจ์ะช าระคืนเงินกูร้ายการอ่ืน สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.กษ.ถึงวนัท่ี 25 ของทุกเดือน 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 
 

มูลค่าหุ้นสะสม.......................................................บาท ส่งค่าหุ้นเดือนละ ................................................บาท 
 

ประเภท
เงินกู้ 

เงินต้นคงเหลือ 
ช ำระเงินต้น 
ต่อเดือน 

ค่ำประกัน 
หักช ำระหนี ้
เงินต้น 

หักช ำระหนี้
ดอกเบีย้ 

1.สามญั      
2.ฉุกเฉิน      
3.ปันสุข      
4.WFH      
5.โควิด      

 
รวมหกัช าระหน้ีทั้งหมด.........................................................บาท 

คงเหลือเขา้บญัชี.....................................................................บาท    

        ลงช่ือ.....................................................เจา้หนา้ท่ี 

ความเห็นของประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/ผูจ้ดัการ/เลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน 
                 อนุมติัให้กูไ้ด ้.......................................บาท  ส่ง........................งวด งวดละ..............................................บาท 
                 ไม่อนุมติั...............................................บาท 
 
 

.........................................................ประธานกรรมการเงินกู/้เลขานุการเงินกู ้

 

...................................................................ผูจ้ดัการ/กรรมการเงินกู ้

 

วนัท่ี......................................................................................... 
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สัญญำเงินกู้โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตสมำชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั 

 
สัญญากูเ้ลขท่ี……………………..   

วนัท่ี…………………………………………………. 
 ขา้พเจา้……………………………………………….อาย…ุ…..….ปี สมาชิกทะเบียนเลขท่ี………………………... 
 ข้าราชการบ านาญ  ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  พนักงาน รัฐวิสาหกิจห รือองค์กรของรัฐ พนักงานราชการ  
ต าแหน่ง…………………………………….…กอง………….………………………กรม……………………...…………… 
กระทรวง......................................อยู่บา้นเลขท่ี…………….....ตรอก/ซอย…………………….ถนน………………………
ต าบล /แขวง…………………..อ าเภอ/เขต………………...…….จังหวัด………………….............………. ซ่ึงต่อไปใน
สัญญาน้ีเรียกว่า “ผูกู้”้ขอท าสัญญากูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี
เรียกวา่ “ผูใ้หกู้”้ เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากผูใ้หกู้ ้เป็นจ านวน…..………………….บาท (………………..…………..…………....……) 
 ขอ้ 2.  ผูกู้ส้ัญญาวา่จะส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนดงัน้ี 
                           แบบสหกรณ์ (เงินตน้เท่า) งวดละ.........................................................................................บาท(ตวัอกัษร) 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ…………..ต่อปี เป็นจ านวน……………………............งวด (ตวัอกัษร)   
                           แบบธนำคำร (เงินรวมเท่า) งวดละ(1)..................................................................................บาท(ตวัอกัษร)  
(ตวัอกัษร)พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ.............ต่อปี   เป็นจ านวน(1)...................................................งวด (ตวัอกัษร) 
ตั้งแต่เดือน…………………….……..เป็นตน้ไป   จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน  
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีผูใ้หกู้จ้ะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ผูกู้ย้ินยอมใหผู้ใ้ห้กูเ้ปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
ไดต้ามประกาศ   ทั้งน้ี  ผูใ้หกู้ไ้ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ 
 ขอ้ 3.  ผูกู้ส้ัญญาวา่จะน าเงินกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพื่อการดงัต่อไปน้ี   คือ……..…เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต……………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 ขอ้ 4.  ผูกู้ย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ห้กัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ต้าม
จ านวนเงินงวดช าระหน้ีในขอ้ 2   เพื่อส่งต่อใหผู้ใ้ห้กู ้
 ขอ้ 5.ผูกู้ต้กลงยินยอมว่า เม่ือผูกู้ต้อ้งพน้จากสมาชิกภาพสมาชิกสหกรณ์ผูใ้ห้กูไ้ม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือเม่ือคา้งส่ง
เงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั    หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีรวมสองคราว  
หรือผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ดี  ให้ถือว่าเงินกูร้ายน้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง   พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยไม่
ตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไวต้ามขอ้  2 
 ขอ้ 6.ผูกู้ย้อมรับผกูพนัวา่   ถา้ผูกู้ข้าดคุณสมบติัของสมาชิกตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ก็้ดีหรือเม่ือผูกู้พ้น้
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานก็ดี   ผูกู้จ้ะแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ใ้ห้กูท้ราบและจดัการช าระหน้ีสินท่ีมีอยูใ่หเ้สร็จส้ินเสียก่อน 

ถา้ผูกู้ไ้ม่จดัการช าระหน้ีสินใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน    ผูกู้ย้นิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินสะสม บ าเหน็จ   
บ านาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ หรือนายจา้งจะพึงจ่ายให้แก่ผูกู้ ้ หกัเงินดงักล่าวช าระหน้ีเงินตน้พร้อมทั้งดอกเบ้ียส่ง
ช าระหน้ีต่อผูใ้หกู้ใ้หเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้
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กรณีท่ีผูกู้ถู้กเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องเป็นคดีลม้ละลาย  ผูกู้ต้อ้งแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้ราบโดยทนัที  มิฉะนั้นให้ถือวา่ผูกู้ผ้ิดนดั 
สัญญา  นบัแต่วนัท่ีผูกู้ถู้กฟ้องลม้ละลาย  ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ห้กัเงินค่าหุน้ช าระหน้ีไดท้นัที 

ขอ้ 7. ผูกู้ไ้ดรั้บทราบขอ้บงัคบัและระเบียบของผูใ้ห้กูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้ และขอถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
ขอ้ 8.  เม่ือผูใ้หกู้ไ้ดจ่้ายเงินกูใ้ห้ผูกู้ไ้ม่วา่จะจ่ายดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ต่อผูใ้หกู้ใ้หถื้อ

วา่ผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปครบถว้นแลว้   และใหถื้อวา่เอกสารการโอนเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี  
ผูกู้ข้อรับรองวา่ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวต้่อหนา้พยานเป็นส าคญั 

 
(ลงช่ือ)………………………………..……….ผูกู้ ้ (ลงช่ือ).......................................................สามี/ภรรยาผูใ้หค้  ายนิยอม 
          (.............................................................)           (.......................................................) (เฉพาะกรณีผูกู้มี้คู่สมรส) 
 
(ลงช่ือ).........................................................พยาน     (ลงช่ือ)……………………………………พยาน   
          (...............................................................)        (.............................................................) 
 

เม่ือสหกรณ์ได้อนุมัติเงินกู้แล้ว  โปรดจ่ำยเงินเข้ำบัญชีข้ำพเจ้ำ   ธนาคาร  ❑   กรุงไทย   ❑  กรุงศรีอยธุยา    
❑ ไทยพาณิชย ์  ช่ือบญัชี........................................................เลขบญัชี................................................................................. 
สาขา...................................................................................ประเภท.......................................................................................... 
(กรุณาตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้งก่อนส่งเอกสาร ทั้งน้ี บญัชีธนาคารกรุงไทย เงินจะเขา้บญัชีภายใน 1 วนั ส าหรับบญัชีธนาคารอื่นเงิน
จะเขา้บญัชีภายใน 3 วนั)  
 
ลงช่ือ........................................................................ผูกู้ ้    
       (.......................................................................)      
                            ไดต้รวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
 

       ……………………………………….หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ 
 

            ………………………………………….ผูจ้ดัการ 
 
 

                                                                                                 จ่ำยเงินถูกต้อง 
             …………………………….หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
        ……………../………………./………………… 
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หนังสือสัญญำค ำ้ประกนัส ำหรับเงินกู้  

          โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวิตสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกัด 
           

สัญญากูเ้ลขท่ี……………......…………   เขียนท่ี……………………………………………………. 
 

ช่ือผูกู้…้………………………………..   วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………………. 
 

  ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................อาย.ุ................ปี
เลขประจ าตวัประชาชน  - - -  -    เป็น   ขา้ราชการบ านาญ  ขา้ราชการ/
ลูกจา้งประจ า     พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รของรัฐ   พนกังานราชการ ต าแหน่ง.............................................................. 
สังกดั...............................................................................................................ไดรั้บเงินเดือนค่าจา้ง เดือนละ................................บาท 
ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี.............หมู่ท่ี................ถนน................................ซอย....................................ต าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั....................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
โทรศพัท์.............................................................ไดท้  าหนงัสือค ้าประกนัเงินกูโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “ สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ตามท่ี...............................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตามหนงัสือกู้เงินส าหรับเงินกู้
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดัท่ี.....................................................ลงวนัท่ี
....................................................จ านวนเงินกู.้...........................................บาท(.....................................................................................)
ส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน แบบตน้เท่า / แบบรวมเท่า  งวดละ.....................................บาท      พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ
....5.50...ต่อปี   เป็นจ านวน....................งวด ตั้งแต่เดือน……….………...เป็นตน้ไป ผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้     
ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งน้ีนั้นดว้ย 
  ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ไดยิ้นยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตามขอ้  1. และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระ
หน้ี  อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั นั้นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้น ๆ ทุกประการ  
จนกว่าหน้ีสิน  และ ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ 
ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเงินกู/้คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
  ขอ้ 4. ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำต้องช ำระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้   หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่
ข้ำพเจ้ำภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด  ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินรายเดือนและ
เงินอ่ืนของขา้พเจา้  หกัจ านวนเงินงวด ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้
เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยินยอมน้ี
ให้มีอยูต่ลอดไป    ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 
  ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้  าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้ ไวใ้ห้สหกรณ์
เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
  ขอ้  6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน  

สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งติด 
อากรแสตมป์ตามประมวลรษัฎากร 
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(ลงช่ือ)………………………..……………..……ผูค้  ้าประกนั 
          (.....................................................................) 

 
(ลงช่ือ)…………………………..………………พยาน 

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

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี……………………………………………………. 
 
       วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………………. 
 

ขา้พเจา้              นาย              นาง            นางสาว ................................................................................................
ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูโ้ครงการพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ ากดั  ของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี และ ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 
(ลงช่ือ)………………………..…………………….……คู่สมรสให้ความยินยอม                   
       (.....................................................................) 
 
(ลงช่ือ)………………………..……………..…………..…ผูค้  ้าประกนั 

                     (.....................................................................) 
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                   หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำร/นำยจ้ำง 
หักเงินช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั   (ผู้ค ำ้ประกนั) 

                                              เขียนท่ี................................................................................  
                                                                                                              วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ......................... 
 ขา้พเจา้......................................................................................... ......อาย.ุ...............ปี   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง...................... ...............................
อ  าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั.................................. ........................โทรศพัท.์.........................................รับราชการสงักดั
....................................................................ต าแหน่ง..................................................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จ ากดั  สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................................................มีความประสงคใ์ห้ส่วนร าชการ / หน่วยงานท่ี
ขา้พเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากัด   โดยข้าพเจ้ าขอให้ความยินยอมไวก้ับ 
(ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูท่ั้งปัจจุบนั และอนาคต)  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยินยอมให้ผูบ้ังคบับัญชาและ/หรือเจ้าหน้าท่ีผูจ้่าย เงินเดือน  ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด  
 ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  (อาทิ ค่าหุ้น  
หน้ีเงินกู ้เงินฝาก และอื่น ๆ (ถา้มี) รวมทั้งหน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนันาย/นางสาว/นาง........................................................................ สมาชิก
ทะเบียนเลขท่ี.....................................) ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามจ านวนท่ีสหกรณ์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์   จ ากดั  แจง้ไปจนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงิน หักเงิน
ดงักล่าวและส่งเงินท่ีหักไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด โดยพลนั และการแสดงเจตนายินยอมของ
ขา้พเจา้น้ีมิอาจถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั  ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 ขอ้  2.ในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ย หรือ โอนไปสังกดัส่วนราชการอื่น หรือ ลาออกจากราชการ หรือ ตอ้งออกจากราชการไม่ว่าเพราะ  
เหตุใด ๆ ขา้พเจา้ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่หรือนายจา้ง
ใหม่ทราบภายในสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  เพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่ด าเนินการหัก
เงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้นั้น เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผูกพนั
อื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามรายการท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั แจง้ไป
จนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป เช่นเดียวกับท่ีผูบ้ังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดเดิมหรือนายจา้งเดิม
ด าเนินการได ้หากขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่ทราบภายใน  
สิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสัง่ ให้ถือว่าขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการใหม่หรือนายจา้งใหม่ด าเนินการหกัเงิน และ 
ส่งเงินเพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ทราบดีแลว้ว่าการหักเงินตามความยินยอมดงักล่าว   ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินของส่วนราชการ  
ตน้สังกดัหรือนายจา้งของขา้พเจา้ตอ้งหกัเงินเดือน   ค่าจา้ง   หรือเงินบ านาญ   หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   เป็นอนัดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วย 
การประกนัสังคมซ่ึงเป็นไปตามความในมาตรา  42/1   แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์   พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์  
(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2553 
 หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั   
 

(ลงช่ือ)………………………………….…………ผูใ้ห้ค ายินยอม     (ลงช่ือ).........................................................สามี/ภรรยาผูใ้ห้ค  ายินยอม 
          (....................................................................)              (..........................................................) (เฉพาะกรณีผูค้  ้าประกนัท่ีมีคู่สมรส) 
 

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


