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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

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

 ข้าพเจ้า....................................................อายุ....... ... ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............... หมู่ที่......... 
ตรอก/ซอย............... ถนน.............. ต าบล/แขวง.......... ...........อ าเภอ/เขต.................... จังหวัด.......................... 
รับราชการสังกัด...........................................ต าแหน่ง........................... และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก......................... มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินจากเงินรายได้รายเดือน ณ ที่จ่าย หรือบัญชีธนาคารที่เงินได้รายเดือนเข้า 
หรือบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ น าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด                   
ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด
เชียงราย จ ากัด ดังนี้ 
 ข้อ 1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือ
บัญชีธนาคารที่เงินได้รายเดือนเข้า หรือบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จ บ านาญหรือบัญชีธนาคารที่
เงินได้รายเดือนเข้า หรือบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ หรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด แทน
ข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือบัญชีธนาคารที่เงินได้รายเดือนเข้า 
หรือบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่
ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือ
พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรม
สามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 
 
 



 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปยังส่วนราชการอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหัก
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จ หรือบัญชีธนาคารที่เงินได้รายเดือนเข้า หรือบัญชีเงินฝาก
ของสหกรณ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค า
ยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการ
เพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้า
สังกัดอยู่ 
 

ลงชื่อ............................................................... ผู้ให้ค ายินยอม 
        (.............................................................) 
 
ลงชื่อ............................................................... พยาน 
        (.............................................................) 
 
ลงชื่อ............................................................... พยาน 
        (.............................................................) 
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หนังสือยินยอมในการหักเงินสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ 

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

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

 ข้าพเจ้า.............................................................อายุ.......ปี เกิดวันที่......เดือน....................พ .ศ............ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด เลขทะเบียนที่........................สังกัดหน่วย

........................................สถานที่ท างาน...................................................................ต าแหน่ง..............................  

ต าบล...................................อ าเภอ................................จังหวัด......................... .....รหสัไปรษณีย์........................ 

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่............ถนน..........................ต าบล...........................อ าเภอ.................... 

จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์.................................โทรศัพท์.........................มือถือ............................. 

1. สถานภาพ 

 โสด 

 สมรส คู่สมรสชื่อ......................................................................................  

 อย่า หรือ หม้าย 

2. เป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ดังต่อไปนี้ 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญภาคเหนือ (สส.ชสน.) 

 ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์จากเงินสงเคราะห์ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ พึงจ่ายโดย

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด เท่ากับจ านวนหนี้สินที่ข้าพเจ้าผู กพันอยู่ใน

ขณะนั้นเป็นอันดับแรก ส่วนที่เหลือมอบให้กับบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตนาการรับ

ผลประโยชน์ 

 อนึ่งข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนาครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่ หรือกระท า

การใดๆ ให้ข้าพเจ้าแสดงเจตนาดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญท้ายหนังสือนี้ 

 

ลงชื่อ........................................................... ผู้ให้ค ายินยอม 

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

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

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

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

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



รายละเอยีดการหักเงินเดือนประจ าเดือน…………………………………… 
บัญชีรับ-จ่ายเงินของ นาย/นาง/นางสาว .................................................................................. สังกดั/โรงเรียน.............................................. 

งบแสดงการรับ-จ่าย จากส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวดัเชียงราย เขต ……………………… 
สมาชิก ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

รายรับ จ านวน รายจ่าย จ านวน รายการ ส่งเดิม กู้ใหม่ ส่งใหม่ 
เงินเดือน  ภาษี  หุน้    
เงินวทิยฐานะ  กบข  สป.    
เงินค่าตอบแทน  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัฯ  สพ.    
  ฌาปนกจิสหกรณ์ครูกรมสามญัฯ  สว.    
  ช.พ.ค.  สอ.    
  ช.พ.ส.  สม.    
  ธนาคารออมสิน  ฉฉ.    
  ธนาคารกรุงไทย  พห.    
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สสอค.    
  กบข. ตกเบิก  สส.ชสอ.    
  สวสัดิการโรงเรียน  ฌาปนกิจ    
  ฌาปนกิจสหกรณ์ครูเชียงราย  สส.ชสน.    
  อ่ืนๆ  FWD    
    คชจ.อ่ืนๆ    
รวมรับ (บาท)  รวมจ่าย (บาท)  รวม (บาท)    

  คงเหลอื (บาท)      

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่บญัชีรับ-จ่ายเงินดงักล่าวขา้งตน้ เป็นจริงและถูกตอ้งทุกประการ 
 

ลงช่ือ………………………………………. ผูกู้/้ผูค้  ้าประกนั 
                      (............................................................) 
 

ลงช่ือ………………………………………. เจา้หนา้ท่ีการเงินโรงเรียน 
                      (............................................................) 
 

ลงช่ือ………………………………………. ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
                      (............................................................) 

ค าเตือน   กรณีรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ สหกรณ์ฯ จะด าเนินการดังนี ้ 

1. ระงับสิทธ์ิการกู้เงินและค า้ประกนั 
2. ท าหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชา 
3. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 



(เอกสารแนบค าขอกู้สินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ ากัด) 
 

หนั งสือยั นยอมเปั ดเผยขั อมั ลและตรวจสอบภาระหนั ั กั บธนาคารออมส น 
 

ทำทีี่................................................................. 
วีันทีี่.............................................................................. 

เรียนี ผีู้จีัดการธนาคารออมสีินสาขา/สำนีัก................................................................................................................  
ข้าพเจี้า............................................................. ......................ตำแหนี ง........................................................................ 

สีังกีัด..........................................................เลขบีัตรประจำตีัวประชาชน...............................................อายุ............ป ี
โทรศัพท.์.....................................มีความประสงค์ขอกู้สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย 
จ ากัด  ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารออมสินตรวจสอบหรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งท่ีเป็นข้อมูลส วนตัว 
หรือข้อมีูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ข้าพเจ้ามีอยู กับธนาคารออมสีินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดี
เชียงรายีีจ ากัดีซึ่งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล าวจะต้องเป็นไปเพ่ือการให้สินเชื่อเท านั้นีีโดยี
ข้าพเจ้าจะไม เพิกถอนความยีินยอมที่ให้ไว้แต อย างใด 
หมายเหตุ กรณ ท ่สมาช กสหกรณั ฯได เข าร่วมมาตรการเงื่อนไขพ เศษ หรัือปร บโครงสร างหน ้ก บธนาคารออมส นั
สหกรณ ฯัจะงดให เง นก  ทุกประเภท 

ลงชีื่อ.......................................................ผีู้ใหค้วามยินยอม 
ี(..............................................................) 
   

 

 
ีเรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายีีจ ากัด 

ธนาคารออมสีินสาขา/สำนีัก...............................................................................ไดี้ตรวจสอบขี้อมีูลภาระหนี้ 
ีของ...................................................................................................................... .......................................ขอเรียนวี า 

   ไม มภีาระหนี้ 

 ี ีีีีีีีมีภาระหนี้ จำนวน.......................  สีัญญาี ดีังนีี้ 
(1) สัญญาเลขท่ี........................... ยอดหนี้..............................ช าระงวดละ...................บาท จ านวนงวด.............งวด 

(2) สัญญาเลขท่ี........................... ยอดหนี้..............................ช าระงวดละ...................บาท จ านวนงวด.............งวด 
(3) สัญญาเลขท่ี........................... ยอดหนี้..............................ช าระงวดละ...................บาท จ านวนงวด.............งวด 
(4) สัญญาเลขท่ี........................... ยอดหนี้..............................ช าระงวดละ...................บาท จ านวนงวด.............งวด 
(5) สัญญาเลขท่ี........................... ยอดหนี้..............................ช าระงวดละ...................บาท จ านวนงวด.............งวด 
ัการเขั ารั่วมมาตรการเงัื่อนไขพั เศษั หรัือปรั บโครงสร างหนั ้กั บธนาคารออมส น 

 ัเขั ารั่วมโครงการปรั บโครงสร างหนั ้ (พั กชำระหนั ้ 2 ปั ) 
  ปรั บโครงสร างหนั ้เพัื่อขยายงวดส่งชำระ 
  อัื่นๆ............................................................ 

ลงชีื่อ.............................................................. 
(.............................................................) 

ผีู้จีัดการธนาคารออมสีินสาขา/สำนีัก............................................... 
.........../............../........... 


