1. คุณสมบัตขิ องสมาชิก

***เกณฑ์ การให้ เงินกู้สามัญเพื8อพัฒนาคุณภาพชีวติ ***

1.1 ต้องเป็ นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ฯ และ
1.2 ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือน

ผู้ก้ แู ละผู้คาํ* ประกัน กรุณาลงลายมือชื8 อและเขียนชื8 อ-นามสกุล
ให้ ตรงกับตัวอย่ างลายมือชื8 อทีใ8 ห้ ไว้ กบั สหกรณ์ ฯ

2. วงเงินกู้ กู้ได้ 70 % ของเงินเดือน × 100 แต่ ไม่ เกิน 2,000,000 บาท เว้ นแต่ เป็ นการกู้เงินเพิ8มเติมเพื8อชํ าระเบีย* ประกันชี วิต
อันเป็ นหลักประกันหนี*ที8มีอยู่กับสหกรณ์ อาจกู้ได้ เกิน 2,000,000 บาท แต่ ไม่ เกินกว่ าวงเงินประกันชี วิตตามอัตราที8สหกรณ์ ฯ
กําหนด ดังนี*

2.1 สมาชิ ก ทีD เป็ นข้าราชการประจําหรื อ ข้าราชการบํานาญ หรื อ เจ้าหน้าทีD ส หกรณ์ ฯ ให้กู้ได้ 2,000,000 บาท หรื อ เกิ น กว่า
2,000,000 บาท เมืDอรวมกับวงเงินกูเ้ พิDมเติมเพืDอชําระเบีLยประกันชีวติ แล้วแต่กรณี
2.2 ลูกจ้างประจําส่ วนราชการ ให้กไู้ ด้ 1,200,000 บาท และต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี

3. การส่ งชํ าระหนี* ให้ ส่ งชํ าระหนี* ไ ด้ 240 งวด หรื อ ผู้ ก้ ู มี อ ายุ ค รบ 75 ปี ของวงเงิน กู้ พ ร้ อ มดอกเบี*ย ยกเว้ น ผู้ ก้ ู เดิ ม ให้ ล ด
จํานวนงวดลงทุกครั* งที8ยื8นกู้ ครั* งละ 5 งวด จนกว่ าจะเหลือ 240 งวด หรื อผู้ก้ ูมีอายุครบ 75 ปี หรื อเว้ นแต่ มีเหตุอันสมควร
ผ่ อนผันเป็ นพิเศษ ทั*งนีใ* ห้ เป็ นไปตามมติคณะกรรมการ
4. สมาชิกสามารถยื8นกู้สามัญเพื8อพัฒนาคุณภาพชีวติ ใหม่ ได้ (รีไฟแนนซ์ ) เมื8อส่ งชําระหนีค* รบ 11 งวด
5. การคํา* ประกัน

5.1 ต้องมีหุน้ 10 % ของวงเงินกูส้ ามัญเพืDอพัฒนาคุณภาพชีวติ หลังจากหักหุน้ 10% ของวงเงินกูส้ ามัญแล้ว
5.2 ต้องมีบุคคลทีDเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯคํLาประกัน (ต้ องไม่ เป็ นบุคคลเดียวกันกับทีค8 าํ* ประกันเงินกู้สามัญ)
5.2.1 สําหรับวงเงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้ผคู ้ L าํ ประกัน 1 คน และต้ องเป็ นข้ าราชการ
5.2.2 สําหรับวงเงินกูเ้ กิน 1,000,000 บาท ขึLนไป ใช้ผคู ้ L าํ ประกัน 2 คน และต้ องเป็ นข้ าราชการอย่ างน้ อย 1 คน
5.3 ต้องทําประกัน สิ น เชืD อต่ อเนืD องให้ครอบคลุ ม วงเงิ น กู้ จนกว่าจะหมดภาระหนีL (หากประกัน สิ น เชืD อหมดอายุ งดสิ ท ธิ กู้
และคํLาประกัน)

6. การพิจารณาอื8นๆ ให้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
เอกสารทีต8 ้ องแนบพร้ อมคําขอกู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
หมายเหตุ

คําขอกูเ้ งินสามัญเพืDอพัฒนาคุณภาพชีวติ
หนังสื อกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญเพืDอพัฒนาคุณภาพชีวติ
คําขอกู/้ สัญญากูเ้ งิน/คํายินยอม
หนังสื อคํLาประกันเงินกูส้ ามัญเพืDอพัฒนาคุณภาพชีวติ (บุคคลคํLาประกัน) ต่อคน
หนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือน หรื อเงินอืDนใด ณ ทีDจ่าย
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด (บุคคลคํLาประกัน) ต่อคน
หนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ หรื อเงินอืDนใด ณ ทีDจ่าย
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากัด
หนังสื อยินยอมให้เปิ ดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนีLกบั ธนาคารออมสิ น
สําเนาสลิปเงินเดือน (2 เดือนสุ ดท้าย)
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าการเงินหน่วยงานต้นสังกัดรับรอง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูก้ ู้ (ฉบับชัดเจนไม่ หมดอายุ)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูค้ L าํ ประกัน ต่อคน (ฉบับชัดเจนไม่ หมดอายุ)
สําเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้
สําเนาทะเบียนบ้านผูค้ L าํ ประกัน ต่อคน
กรณี สมาชิกข้าราชการให้แนบ ก.พ.7
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1. สมาชิกทีDมีปัญหาค้างส่ งเงินชําระหนีLในระยะเวลา 3 เดือน นับถึงวันส่ งคําขอกูเ้ งินไม่อนุมตั ิให้กู้
2. สมาชิกทีDกเู้ งินตามโครงการเพืDอพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้งดกูเ้ งินฉุกเฉิ น
3. การพิจารณาอืDนๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของกรรมการดําเนินการ
(กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน และตรวจเอกสารให้ ครบตามข้ อมูลข้ างต้ น พร้ อมรับรองสํ าเนาถูกต้ องด้ วยปากกาลูกลื8นสี นํา* เงินก่ อนยื8นคําขอกู้)
เริ8มใช้ มกราคม 2565

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ควรอนุญาตให้กู้ได้

(
ต�ำแหน่ง

)

ค�ำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ค�ำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่
ก�ำหนดไว้ในแบบค�ำขอกู้นี้ด้วยลายมือของตนเอง
โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ จะ
ไม่พิจารณา

เรียน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด

หนังสือกู้ที่ ช.
วันที่
/

เขียนที่
วันที่
เดือน

/
/

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
สมาชิกเลขทะเบียนที่
ขอเสนอค�ำขอกู้เงินสามัญ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  จ�ำกัด  พิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ  1.  ขณะนี้ข้าพเจ้าอายุ
ปี  เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
- ทีอ่ ยูท่ สี่ ามารถติดต่อได้
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์
รับราชการหรืองานประจ�ำในต�ำแหน่ง
สังกัด/โรงเรียน
ต�ำบล
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับเงินได้รายเดือน
บาท
ข้อ  2.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ�ำนวน
บาท (
)
ข้อ  3.  ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็นงวดรายเดือน  งวดละ
บาท  พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
ต่อปี  
จ�ำนวน
งวด  ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์ฯณ์จ่ายเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ข้อ  2  ให้
ข้อ  4.  ในกรณีทสี่ หกรณ์ฯ   มีประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้    ให้เป็นไปตามข้อตกลงในหนังสือส�ำหรับ
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ข้อ  2  วรรค  3  และวรรค  4

คำ�เสนอคำ�้ ประกัน

ข้าพเจ้าผู้มีชื่อต่อไปนี้ ยินยอมผูกพันตนที่จะค�้ำประกันตามค�ำขอกู้นี้  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ
1.  ชือ่
สมาชิกเลขทะเบียนที่
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน ต�ำแหน่ง
สังกัดโรงเรียน
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรีรัมย์   เงินได้รายเดือน
บาท  เบอร์โทรทีต่ ดิ ต่อได้
ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้ (โปรดระบุ)
ลายมือชือ่
(ผูค้ ำ�้ ประกัน)
2.  ชือ่
สมาชิกเลขทะเบียนที่
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน ต�ำแหน่ง
สังกัดโรงเรียน
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรีรัมย์   เงินได้รายเดือน
บาท  เบอร์โทรทีต่ ดิ ต่อได้
ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้ (โปรดระบุ)
ลายมือชือ่
(ผูค้ ำ�้ ประกัน)

อายุ
-

อายุ
-

-

-

ปี  

ปี  

3.  ชือ่
เกิดเมื่อวันที่
ต�ำแหน่ง

เดือน

อ�ำเภอ

ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้ (โปรดระบุ)
4.  ชือ่
เกิดเมื่อวันที่
ต�ำแหน่ง

อ�ำเภอ

เดือน

ทีอ่ ยูท่ ตี่ ดิ ต่อได้ (โปรดระบุ)

สมาชิกเลขทะเบียนที่
พ.ศ.
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน สังกัดโรงเรียน
จังหวัดบุรีรัมย์   เงินได้รายเดือน
บาท  เบอร์โทรทีต่ ดิ ต่อได้
ลายมือชือ่

(ผูค้ ำ�้ ประกัน)
สมาชิกเลขทะเบียนที่
พ.ศ.
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน สังกัดโรงเรียน
จังหวัดบุรีรัมย์   เงินได้รายเดือน
บาท  เบอร์โทรทีต่ ดิ ต่อได้
ลายมือชือ่

(ผูค้ ำ�้ ประกัน)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอกู้
)

(ลงชื่อ)
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

เอกสารประกอบการยื่นกู้
-  ส�ำเนาบัตร  ผู้กู้, ผู้ค�้ำประกัน (ฉบับชัดเจนไม่หมดอายุ)
-  ส�ำเนาทะเบียนบ้าน  ผู้กู้, ผู้ค�้ำประกัน  (ฉบับชัดเจนไม่หมดอายุ)
-  ส�ำเนารายละเอียดเงินเดือน(เดือนสุดท้าย)  ให้ผู้บริหารต้นสังกัด และการเงินเขตรับรอง
1. สพท.บร.เขตที่ท่านสังกัด  (ส�ำหรับ ขรก.ที่สังกัดเขตพื้นที่)
2. หัวหน้าสถานศึกษา  (ส�ำหรับ ขรก.ที่ไม่สังกัดเขตพื้นที่)

อายุ
-

อายุ
-

-

-

ปี  

ปี  

ค�ำขอกู้/สัญญากู้เงิน/ค�ำยินยอม

เลขที่
/
( เอกสารกู้เงินสัญญา ช 3 )

เขียนที่

1.  ข้าพเจ้า
เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
ขณะนีม้ อี ายุ ปี สมาชิกทะเบียนเลขที่
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน ต่อไปนีเ้ รียกว่า ผูก้ ู้ ขอท�ำหนังสือฉบับนีใ้ ห้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด ต่อไปนีเ้ รียกว่า ผูใ้ ห้กู้
2. ผูก้ ู้ มีอาชีพหรือรับราชการในต�ำแหน่ง
สังกัด / โรงเรียน
อัตราเงินเดือน
บาท
ชือ่ ส�ำนักงาน ทีต่ งั้ ส�ำนักงานเลขที่
ตรอก/ซอย/หมูท่ ี่
ถนน
ต�ำบล
อ�ำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
3.  ผูก้ ู้ มีภมู ลิ ำ� เนาอยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก/ซอย/หมูท่ ี่
ถนน
ต�ำบล
อ�ำเภอ
จังหวัด
(ถ้าย้ายภูมลิ ำ� เนาจะต้องแจ้งให้ผใู้ ห้กทู้ ราบภายใน  15 วัน)
4.  ผูก้ ู้ มีประกันชีวติ เพือ่ คุม้ ครองเงินกูเ้ ดิม ดังนี้
4.1 ประกัน
วงเงินประกันจ�ำนวน
มีผลคุม้ ครองถึงวันที่
4.2 ประกัน
วงเงินประกันจ�ำนวน
มีผลคุม้ ครองถึงวันที่
4.3 ประกัน
วงเงินประกันจ�ำนวน
มีผลคุม้ ครองถึงวันที่
4.4 ประกัน
วงเงินประกันจ�ำนวน
มีผลคุม้ ครองถึงวันที่
5.  ผูก้ ู้ ขอท�ำประกันชีวติ เพือ่ คุม้ ครองเงินกู  ้ เพิม่ จ�ำนวน
บาท (
)
รวมกับวงเงินคุม้ ครองตามข้อ 4 เป็นเงิน
บาท (
)
6.  ผูก้ ู้ ขอกูเ้ งินเพือ่ ช�ำระเบีย้ ประกันตามข้อ 5  จ�ำนวนเงิน
บาท (
)
เมือ่ ผูใ้ ห้กู้ อนุมตั เิ งินตามค�ำขอและช�ำระเบีย้ ประกันชีวติ ให้แล้ว  ถือว่าผูกพันผูก้ ตู้ ามหนังสือสัญญา
7.  งวดการช�ำระหนี้ และดอกเบีย้ ให้เป็นไปตามอัตราทีผ่ ใู้ ห้กกู้ ำ� หนด
8. เมือ่ ครบก�ำหนดระยะเวลาประกันคุม้ ครอง  หากผูก้ ยู้ งั มีภาระหนีผ้ กู พันกับผูใ้ ห้ก   ู้ ผูก้ รู้ อ้ งขอให้ ผูใ้ ห้กู้ ช�ำระเบีย้ ประกันชีวติ
เพือ่ รักษาความคุม้ ครองประกันชีวติ ให้แก่ผกู้ ู้ และให้ถอื ว่าเงินทีผ่ ใู้ ห้กชู้ ำ� ระเบีย้ ประกันชีวติ ให้นนั้ ผูกพันผูก้ ทู้ จี่ ะต้องช�ำระหนีค้ นื แก่ผใู้ ห้กู้
พร้อมดอกเบีย้ จนกว่าจะไม่มหี นีเ้ งินกูด้ งั กล่าว
หนังสือฉบับนีถ้ อื ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของสัญญากูเ้ งินสามัญเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
(ลงชื่อ)
ผู้ให้ค�ำยินยอม
		
(
)
(ลงชื่อ)
พยาน
		
(
)
(ลงชื่อ)
พยาน
		
(
)

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือกู้ส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หนังสือกูท้ ี่ ช.
/
ชือ่ ผูก้ ู้
วันที่
ข้าพเจ้า
สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด  
เลขทะเบียน
รับราชการหรือท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่ง
สังกัดหรือโรงเรียน
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรรี มั ย์
ขอท�ำหนังสือกูใ้ ห้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด  เพือ่ เป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ  1.  ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ฯ  จ�ำนวน
บาท (
)
ข้อ  2.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็นงวดรายเดือน  งวดละ  (ตัวอักษร)
พร้อมดอกเบีย้
ในอัตราร้อยละ
ต่อปี  รวม (ตัวอักษร)
งวด  เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง (ตัวอักษร)
บาท  
ทัง้ นีต้ งั้ แต่งวดประจ�ำเดือน
เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช�ำระหนี้ (รวมทัง้ ต้นเงินและดอกเบีย้ )  แต่ละงวด  ถึงก�ำหนดส่งภายในสิน้ เดือนทีร่ ะบุไว้
ส�ำหรับงวดนัน้ ๆ
ในกรณีทสี่ หกรณ์ฯประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ หรือต�ำ่ ลงจากอัตราปัจจุบนั ได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และให้ถอื ว่าข้าพเจ้าตกลงยินยอมตามทีส่ หกรณ์ฯเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ทุกครัง้ ไป
ในกรณีทแี่ จ้งให้ทราบทางจดหมายนัน้   ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ถอื ว่าการแจ้งโดยการพิมพ์ขอ้ ความการเรียกเก็บดอกเบีย้ เงินกูเ้ พิม่ ขึน้ ไว้
ในใบเสร็จรับเงิน  หรือเอกสารอืน่ ใดทีส่ หกรณ์ฯจะต้องส่งให้
ข้อ  3.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน�ำเงินกูไ้ ปใช้เพือ่
ข้อ  4. ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบ
หมายจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจ�ำนวนเงินงวดช�ำระหนี้ ซึง่ ข้าพเจ้าจะต้องส่งต่อสหกรณ์ฯนัน้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
เพือ่ ส่งต่อสหกรณ์ฯด้วย
ข้อ  5.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอื ว่าในกรณีใด ๆ  ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  ข้อ  17  เงินกูน้ เี้ ป็นอันถึงก�ำหนดส่งคืน
โดยสิน้ เชิงพร้อมดอกเบีย้ ในทันที  โดยมิพกั ค�ำนึงถึงก�ำหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้
ข้อ  6.  ขา้ พเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯว่าด้วยการให้เงินกูท้ สี่ หกรณ์ฯได้กำ� หนดไว้ทกุ ประการอย่างเคร่งครัด
และข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ  18  ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ�ำ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  ขอ้   31 (3)  (เว้นแต่ยงั เป็นสมาชิกอยูต่ ามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ขอ้   43)  ขา้ พเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สหกรณ์ฯทราบโดยทันทีและจัดการช�ำระหนีส้ นิ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูต่ อ่ สหกรณ์ฯให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
ข้อ 7.  หากข้าพเจ้าผิดนัดช�ำระหนี้ หรือทางราชการไม่อาจหักเงินเดือนรายได้ชำ� ระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์ฯได้ดว้ ยประการใดก็ดี
ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าผิดนัดทัง้ สิน้   ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯเรียกหนีท้ งั้ หมดคืนได้ทนั ที  หากการเรียกหนีค้ นื ต้องให้สหกรณ์ฯ
เสียค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการบอกกล่าวติดตามทวงถาม  หรือฟ้องร้องคดีต่อศาล  ข้าพเจ้ายินยอมช�ำระค่าติดตามทวงถาม  
และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ  ในการด�ำเนินคดีทงั้ หมดให้แก่สหกรณ์ฯอีกส่วนหนึง่ ด้วย
ข้าพเจ้าได้นำ� เงินค่าหุน้ ซึง่ มีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ ตามใบหุน้ หมายเลขที่
ถึงเลขที่
เป็นเงิน
บาท  และหุน้ ทีข่ า้ พเจ้าจะมีขนึ้ ต่อไปในภายหน้าจ�ำน�ำค�ำ้ ประกันเงินกูร้ ายนี  ้ หากข้าพเจ้าไม่สามารถ
ช�ำระเงินกูไ้ ด้ดว้ ยเหตุใด ๆ  ก็ด  ี และถ้าข้าพเจ้าออกจากสหกรณ์ฯด้วยเหตุใด ๆ  ก็ด  ี ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินค่าหุน้   
ของข้าพเจ้าทีม่ อี ยูใ่ นสหกรณ์ฯช�ำระหนีก้ อ่ นเจ้าหนีร้ ายอืน่   สว่ นจ�ำนวนหนีท้ เี่ กินกว่าค่าหุน้ ข้าพเจ้า  ขา้ พเจ้าจะหาสมาชิกอืน่ เป็น
ผูค้ ำ�้ ประกันตามทีส่ หกรณ์ฯ  ก�ำหนด

ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การช�ำระหนีส้ นิ ให้เสร็จสิน้ ตามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ จู้ า่ ยเงินสะสมส�ำหรับ
ข้าราชการ  บ�ำเหน็จ  บ�ำนาญ  หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า  หักเงินดังกล่าวเพื่อส่งช�ำระหนี้ต่อ สหกรณ์ฯ
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
หนังสือกู้นี้ท�ำไว้  ณ  วันที่ซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)
(

ผู้กู้
)

(ลงชือ่ )
           (

คูส่ มรสให้ความยินยอม
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
           (

พยาน/ผู้เขียน
)

ข้าพเจ้าผูก้ ไู้ ม่สามารถมารับเงินกูต้ ามหนังสือกูน้ ดี้ ว้ ยตนเองได้  จึงขอมอบอ�ำนาจให้ (ระบุชอื่ เต็ม)
ต�ำแหน่ง
สังกัด
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรรี มั ย์
(ซึง่ แสดงบัตรประจ�ำตัวข้าราชการหรือสมาชิกคุรสุ ภาต่อหน้าเจ้าหน้าที)่   เป็นผูร้ บั เงินตามหนังสือกูน้ จี้ ากสหกรณ์ฯแทนข้าพเจ้า
และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นลูกหนี้ต่อสหกรณ์ฯ  ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับมอบอ�ำนาจ เป็นต้นไป
ลงชื่อ
(

ผู้กู้/ผู้มอบอ�ำนาจ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบอ�ำนาจ
)

		

ลงชื่อ
(

พยาน
)

		

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ค�ำเตือน
		
ถ้าท่านมอบอ�ำนาจให้ผอู้ นื่ รับเงินแทน
โปรดฝากบัตรประจ�ำตัวประชาชนของท่าน
		
ไปกับผูร้ บั เงินแทนท่านด้วยเพือ่ แสดง
ต่อเจ้าหน้าที่
เลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน

ข้าพเจ้า
(

ได้รบั เงินจ�ำนวน
)
( ) เช็คธนาคาร
เลขที่
( ) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จ�ำกัด ชื่อบัญชี
		
เลขที่บญั ชี
ตามหนังสื อกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่
(ลงชื่อ)
ผู้รับเงิน
		
(
)
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
(ลงชื่อ)
		
(

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
)

บาท

หนังสือเงินกู้ที่

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

/

ชื่อผู้กู้

หนังสือค�้ำประกัน
ส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในหนี้ที่สมบูรณ์
วันที่

เดือน

เลขที่

/

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด  
เลขทะเบียน
รับราชการหรือท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่ง
สังกัดหรือโรงเรียน
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรรี มั ย์
อายุ
ปี  เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
- ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน หมู่ที่
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ได้ทำ� หนังสือค�ำ้ ประกันให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค�้ำประกันนี้จะใช้ค�ำว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้  
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้

กู้เงิน จ�ำนวนเงินกู้
บาท
(
)  ตามหนังสือเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
/
ลงวันที่
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมค�้ำประกันหนี้ดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค�้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช�ำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก�ำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีส้ นิ   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ช�ำระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ผ่อนเวลาส่งเงินงวดช�ำระหนี้ให้แก่ผู้กู้   และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  และได้ให้
ข้าพเจ้าพร้อมผูก้ ไู้ ปท�ำข้อตกลงในการผ่อนเวลาส่งเงินงวดช�ำระหนีด้ งั กล่าว  ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันในการผ่อนเวลา
ส่งเงินงวดช�ำระหนี้ดังกล่าวนั้นด้วย
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่าการออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค�ำ้ ประกันรายนีจ้ นกว่าผูท้ ขี่ า้ พเจ้าค�ำ้ ประกันไว้นจี้ ะได้ให้สมาชิกอืน่ ซึง่ คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันแทนข้าพเจ้า

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า
แล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมช�ำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
และเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า  หักจ�ำนวนเงิน  ณ  ทีจ่ า่ ย  ช�ำระหนีซ้ งึ่ ข้าพเจ้าต้องช�ำระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน  และเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย  โดยข้าพเจ้าได้ท�ำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์
และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช�ำระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ข้าพเจ้าได้
ค�้ำประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ทำ� หนังสือยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช�ำระหนี้จนสิ้นเชิง  
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค�้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ  
(ลงชื่อ)
(

ผู้ค�้ำประกัน
)

(ลงชื่อ)
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ�ำตัว ลายมือและลายมือชือ่ ของผูค้ ำ�้ ประกันแล้ว เห็นว่าตรงกับตัวอย่างลายมือและลายมือชือ่
ที่สมาชิกให้ไว้กับสหกรณ์
(ลงชื่อ)

/

/

เจ้าหน้าที่

หนังสือให้ค�ำยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ และเงินอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(ในฐานะผู้ค�้ำประกัน)

เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
รับราชการสังกัด
ต�ำแหน่ง
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก
มีความประสงค์ให้สว่ นราชการ/หน่วยงานทีข่ า้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน�ำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด ทีข่ า้ พเจ้า
เป็นสมาชิก  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์”  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  ดังนี้
ข้อ  1.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีห่ กั เงินเดือนหรือเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้าทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ทีจ่ า่ ย  
เพื่อเป็นการช�ำระเงินแทนผูก้ ใู้ นฐานะผูค้ ำ�้ ประกัน  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น
ตามหนังสือยินยอมนี้   และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  โดยสหกรณ์เพียงส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด และส่งหนังสือให้ค�ำยินยอมฉบับนี้ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  
และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าให้แก่สหกรณ์ตามรายการที่
สหกรณ์แจ้ง
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค�้ำประกันรายนี้  
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์   ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันที และหลังจากที่สหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบถึงการต้องช�ำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้
สหกรณ์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก เมือ่ สหกรณ์สง่ หนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไ้ ปยังส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่นั้น ทั้งนี้ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  หรือ  เงินอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดแห่งหนึง่ ทีข่ า้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอ�ำนาจหักเงินเดือนหรือเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช�ำระหนี้ ช�ำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด หากข้าพเจ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวัน  และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความ
ยินยอมฉบับนีม้ ายังหน่วยงาน ทีข่ า้ พเจ้าสังกัด และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค�ำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุ ประการ  
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าได้โดยไม่มีความผิดใดๆ
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ำ� ขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ

ลงชื่อ
(

ผู้ให้ค�ำยินยอม
)

ลงชื่อ
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน (กรรมการประจ�ำหน่วย)
)

หนังสือเงินกู้ที่

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

/

ชื่อผู้กู้

หนังสือค�้ำประกัน
ส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในหนี้ที่สมบูรณ์
วันที่

เดือน

เลขที่

/

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด  
เลขทะเบียน
รับราชการหรือท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่ง
สังกัดหรือโรงเรียน
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรรี มั ย์
อายุ
ปี  เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
- ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน หมู่ที่
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ได้ทำ� หนังสือค�ำ้ ประกันให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค�้ำประกันนี้จะใช้ค�ำว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้  
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้

กู้เงิน จ�ำนวนเงินกู้
บาท
(
)  ตามหนังสือเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
/
ลงวันที่
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมค�้ำประกันหนี้ดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค�้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช�ำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก�ำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีส้ นิ   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ช�ำระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ผ่อนเวลาส่งเงินงวดช�ำระหนี้ให้แก่ผู้กู้   และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  และได้ให้
ข้าพเจ้าพร้อมผูก้ ไู้ ปท�ำข้อตกลงในการผ่อนเวลาส่งเงินงวดช�ำระหนีด้ งั กล่าว  ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันในการผ่อนเวลา
ส่งเงินงวดช�ำระหนี้ดังกล่าวนั้นด้วย
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่าการออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค�ำ้ ประกันรายนีจ้ นกว่าผูท้ ขี่ า้ พเจ้าค�ำ้ ประกันไว้นจี้ ะได้ให้สมาชิกอืน่ ซึง่ คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันแทนข้าพเจ้า

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า
แล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมช�ำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
และเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า  หักจ�ำนวนเงิน  ณ  ทีจ่ า่ ย  ช�ำระหนีซ้ งึ่ ข้าพเจ้าต้องช�ำระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน  และเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย  โดยข้าพเจ้าได้ท�ำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์
และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช�ำระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ข้าพเจ้าได้
ค�้ำประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ทำ� หนังสือยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช�ำระหนี้จนสิ้นเชิง  
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค�้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ  
(ลงชื่อ)
(

ผู้ค�้ำประกัน
)

(ลงชื่อ)
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ�ำตัว ลายมือและลายมือชือ่ ของผูค้ ำ�้ ประกันแล้ว เห็นว่าตรงกับตัวอย่างลายมือและลายมือชือ่
ที่สมาชิกให้ไว้กับสหกรณ์
(ลงชื่อ)

/

/

เจ้าหน้าที่

หนังสือให้ค�ำยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ และเงินอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(ในฐานะผู้ค�้ำประกัน)

เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
รับราชการสังกัด
ต�ำแหน่ง
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก
มีความประสงค์ให้สว่ นราชการ/หน่วยงานทีข่ า้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน�ำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด ทีข่ า้ พเจ้า
เป็นสมาชิก  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์”  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  ดังนี้
ข้อ  1.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีห่ กั เงินเดือนหรือเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้าทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ทีจ่ า่ ย  
เพื่อเป็นการช�ำระเงินแทนผูก้ ใู้ นฐานะผูค้ ำ�้ ประกัน  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น
ตามหนังสือยินยอมนี้   และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  โดยสหกรณ์เพียงส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด และส่งหนังสือให้ค�ำยินยอมฉบับนี้ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  
และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าให้แก่สหกรณ์ตามรายการที่
สหกรณ์แจ้ง
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค�้ำประกันรายนี้  
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์   ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันที และหลังจากที่สหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบถึงการต้องช�ำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้
สหกรณ์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก เมือ่ สหกรณ์สง่ หนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไ้ ปยังส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่นั้น ทั้งนี้ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  หรือ  เงินอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดแห่งหนึง่ ทีข่ า้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอ�ำนาจหักเงินเดือนหรือเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช�ำระหนี้ ช�ำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด หากข้าพเจ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวัน  และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความ
ยินยอมฉบับนีม้ ายังหน่วยงาน ทีข่ า้ พเจ้าสังกัด และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค�ำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุ ประการ  
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าได้โดยไม่มีความผิดใดๆ
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ำ� ขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ

ลงชื่อ
(

ผู้ให้ค�ำยินยอม
)

ลงชื่อ
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน (กรรมการประจ�ำหน่วย)
)

หนังสือเงินกู้ที่

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

/

ชื่อผู้กู้

หนังสือค�้ำประกัน
ส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในหนี้ที่สมบูรณ์
วันที่

เดือน

เลขที่

/

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด  
เลขทะเบียน
รับราชการหรือท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่ง
สังกัดหรือโรงเรียน
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรรี มั ย์
อายุ
ปี  เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
- ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน หมู่ที่
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ได้ทำ� หนังสือค�ำ้ ประกันให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค�้ำประกันนี้จะใช้ค�ำว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้  
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้

กู้เงิน จ�ำนวนเงินกู้
บาท
(
)  ตามหนังสือเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
/
ลงวันที่
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมค�้ำประกันหนี้ดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค�้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช�ำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก�ำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีส้ นิ   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ช�ำระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ผ่อนเวลาส่งเงินงวดช�ำระหนี้ให้แก่ผู้กู้   และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  และได้ให้
ข้าพเจ้าพร้อมผูก้ ไู้ ปท�ำข้อตกลงในการผ่อนเวลาส่งเงินงวดช�ำระหนีด้ งั กล่าว  ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันในการผ่อนเวลา
ส่งเงินงวดช�ำระหนี้ดังกล่าวนั้นด้วย
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่าการออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค�ำ้ ประกันรายนีจ้ นกว่าผูท้ ขี่ า้ พเจ้าค�ำ้ ประกันไว้นจี้ ะได้ให้สมาชิกอืน่ ซึง่ คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันแทนข้าพเจ้า

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า
แล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมช�ำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
และเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า  หักจ�ำนวนเงิน  ณ  ทีจ่ า่ ย  ช�ำระหนีซ้ งึ่ ข้าพเจ้าต้องช�ำระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน  และเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย  โดยข้าพเจ้าได้ท�ำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์
และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช�ำระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ข้าพเจ้าได้
ค�้ำประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ทำ� หนังสือยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช�ำระหนี้จนสิ้นเชิง  
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค�้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ  
(ลงชื่อ)
(

ผู้ค�้ำประกัน
)

(ลงชื่อ)
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ�ำตัว ลายมือและลายมือชือ่ ของผูค้ ำ�้ ประกันแล้ว เห็นว่าตรงกับตัวอย่างลายมือและลายมือชือ่
ที่สมาชิกให้ไว้กับสหกรณ์
(ลงชื่อ)

/

/

เจ้าหน้าที่

หนังสือให้ค�ำยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ และเงินอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(ในฐานะผู้ค�้ำประกัน)

เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
รับราชการสังกัด
ต�ำแหน่ง
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก
มีความประสงค์ให้สว่ นราชการ/หน่วยงานทีข่ า้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน�ำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด ทีข่ า้ พเจ้า
เป็นสมาชิก  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์”  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  ดังนี้
ข้อ  1.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีห่ กั เงินเดือนหรือเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้าทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ทีจ่ า่ ย  
เพื่อเป็นการช�ำระเงินแทนผูก้ ใู้ นฐานะผูค้ ำ�้ ประกัน  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น
ตามหนังสือยินยอมนี้   และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  โดยสหกรณ์เพียงส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด และส่งหนังสือให้ค�ำยินยอมฉบับนี้ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  
และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าให้แก่สหกรณ์ตามรายการที่
สหกรณ์แจ้ง
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค�้ำประกันรายนี้  
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์   ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันที และหลังจากที่สหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบถึงการต้องช�ำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้
สหกรณ์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก เมือ่ สหกรณ์สง่ หนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไ้ ปยังส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่นั้น ทั้งนี้ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  หรือ  เงินอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดแห่งหนึง่ ทีข่ า้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอ�ำนาจหักเงินเดือนหรือเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช�ำระหนี้ ช�ำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด หากข้าพเจ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวัน  และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความ
ยินยอมฉบับนีม้ ายังหน่วยงาน ทีข่ า้ พเจ้าสังกัด และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค�ำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุ ประการ  
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าได้โดยไม่มีความผิดใดๆ
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ำ� ขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ

ลงชื่อ
(

ผู้ให้ค�ำยินยอม
)

ลงชื่อ
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน (กรรมการประจ�ำหน่วย)
)

หนังสือเงินกู้ที่

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

/

ชื่อผู้กู้

หนังสือค�้ำประกัน
ส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในหนี้ที่สมบูรณ์
วันที่

เดือน

เลขที่

/

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด  
เลขทะเบียน
รับราชการหรือท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่ง
สังกัดหรือโรงเรียน
อ�ำเภอ
จังหวัดบุรรี มั ย์
อายุ
ปี  เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
- ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
เลขทีบ่ ตั รประจ�ำตัวประชาชน หมู่ที่
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ได้ทำ� หนังสือค�ำ้ ประกันให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์  จ�ำกัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค�้ำประกันนี้จะใช้ค�ำว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้  
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้

กู้เงิน จ�ำนวนเงินกู้
บาท
(
)  ตามหนังสือเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
/
ลงวันที่
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมค�้ำประกันหนี้ดังกล่าว
พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค�้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช�ำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก�ำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส�ำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีส้ นิ   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ช�ำระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ผ่อนเวลาส่งเงินงวดช�ำระหนี้ให้แก่ผู้กู้   และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  และได้ให้
ข้าพเจ้าพร้อมผูก้ ไู้ ปท�ำข้อตกลงในการผ่อนเวลาส่งเงินงวดช�ำระหนีด้ งั กล่าว  ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันในการผ่อนเวลา
ส่งเงินงวดช�ำระหนี้ดังกล่าวนั้นด้วย
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่าการออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค�ำ้ ประกันรายนีจ้ นกว่าผูท้ ขี่ า้ พเจ้าค�ำ้ ประกันไว้นจี้ ะได้ให้สมาชิกอืน่ ซึง่ คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค�้ำประกันแทนข้าพเจ้า

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า
แล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมช�ำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
และเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า  หักจ�ำนวนเงิน  ณ  ทีจ่ า่ ย  ช�ำระหนีซ้ งึ่ ข้าพเจ้าต้องช�ำระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน  และเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย  โดยข้าพเจ้าได้ท�ำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์
และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช�ำระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ข้าพเจ้าได้
ค�้ำประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ทำ� หนังสือยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช�ำระหนี้จนสิ้นเชิง  
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค�้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ  
(ลงชื่อ)
(

ผู้ค�้ำประกัน
)

(ลงชื่อ)
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ�ำตัว ลายมือและลายมือชือ่ ของผูค้ ำ�้ ประกันแล้ว เห็นว่าตรงกับตัวอย่างลายมือและลายมือชือ่
ที่สมาชิกให้ไว้กับสหกรณ์
(ลงชื่อ)

/

/

เจ้าหน้าที่

หนังสือให้ค�ำยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ และเงินอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด
(ในฐานะผู้ค�้ำประกัน)

เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
รับราชการสังกัด
ต�ำแหน่ง
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก
มีความประสงค์ให้สว่ นราชการ/หน่วยงานทีข่ า้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน�ำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด ทีข่ า้ พเจ้า
เป็นสมาชิก  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์”  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  ดังนี้
ข้อ  1.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีห่ กั เงินเดือนหรือเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้าทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ทีจ่ า่ ย  
เพื่อเป็นการช�ำระเงินแทนผูก้ ใู้ นฐานะผูค้ ำ�้ ประกัน  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น
ตามหนังสือยินยอมนี้   และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  โดยสหกรณ์เพียงส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด และส่งหนังสือให้ค�ำยินยอมฉบับนี้ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  
และให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าให้แก่สหกรณ์ตามรายการที่
สหกรณ์แจ้ง
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค�้ำประกันรายนี้  
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์   ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันที และหลังจากที่สหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบถึงการต้องช�ำระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค�้ำประกัน
ภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้
สหกรณ์ได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งได้รบั ความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก เมือ่ สหกรณ์สง่ หนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไ้ ปยังส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่นั้น ทั้งนี้ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  หรือ  เงินอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดแห่งหนึง่ ทีข่ า้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอ�ำนาจหักเงินเดือนหรือเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช�ำระหนี้ ช�ำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด หากข้าพเจ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวัน  และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความ
ยินยอมฉบับนีม้ ายังหน่วยงาน ทีข่ า้ พเจ้าสังกัด และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค�ำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุ ประการ  
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าได้โดยไม่มีความผิดใดๆ
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ำ� ขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ

ลงชื่อ
(

ผู้ให้ค�ำยินยอม
)

ลงชื่อ
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน (กรรมการประจ�ำหน่วย)
)

หนังสือให้ค�ำยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ และเงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด
เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
รับราชการสังกัด
ต�ำแหน่ง
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน�ำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  
ทีข่ า้ พเจ้าเป็นสมาชิก  ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “สหกรณ์”  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด  ดังนี้
ข้อ  1.  ข้าพเจ้าร้องขอและยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่หักเงินเดือนหรือ
เงินอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ที่จ่าย  เพื่อช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  ช�ำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภท  และช�ำระค่าสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น  
โดยสหกรณ์เพียงส่งรายการหักเงิน ณ ทีจ่ ่าย  และใบเสร็จรับเงินให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  และ
ให้สว่ นราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า ให้แก่สหกรณ์ตามรายการทีส่ หกรณ์แจ้ง
ข้อ 2. ในกรณีขา้ พเจ้าพ้นจากหน้าทีร่ าชการหรืองานประจ�ำไม่วา่ กรณีใดหากส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องจ่ายเงิน
สะสมส�ำหับข้าราชการ เงินบ�ำเหน็จ  บ�ำนาญ  เงินกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ  (กบข.)  เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพหรือ
เงินอื่นใดให้แก่ข้าพเจ้า  และข้าพเจ้ามีหนี้สินเหลือค้างช�ำระแก่สหกรณ์อยู่เท่าใดให้สหกรณ์มีสิทธิส่งรายการหักเงินบ�ำเหน็จ  
บ�ำนาญ  เงินกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)  เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใด หรือใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด  
หักเงินดังกล่าว  ณ  ที่จ่าย  ให้สหกรณ์จนครบถ้วนก่อนจะจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหรือเจ้าหนี้รายอื่น
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอื่นใดตามข้อ 2 ตามหนังสือยินยอมนี้ตลอดไป ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าข้าพเจ้าจะได้
พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือได้ชำ� ระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน  เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตให้เพิกถอนความยินยอม
เป็นหนังสือจากสหกรณ์
ข้อ 4. หากข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์   ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่
หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้สหกรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก เมื่อสหกรณ์ส่งหนังสือฉบับนี้
ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่นนั้   ทงั้ นีใ้ ห้สว่ นราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  
หรือ  เงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดแห่งหนึง่ ทีข่ า้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอ�ำนาจหักเงินเดือนหรือเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช�ำระหนี้ ช�ำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด หากข้าพเจ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวัน  และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความ
ยินยอมฉบับนีม้ ายังหน่วยงาน ทีข่ า้ พเจ้าสังกัด และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค�ำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุ ประการ  
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าได้โดยไม่มีความผิดใดๆ
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ำ� ขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ
หนังสือนีท้ ำ� ขึน้ 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับทีห่ นึง่ เก็บไว้ทสี่ หกรณ์ ฉบับทีส่ องเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และฉบับทีส่ าม
ให้ไว้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
ลงชื่อ
(

ผู้ให้ค�ำยินยอม
)

ลงชื่อ
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน (กรรมการประจ�ำหน่วย)
)

หนังสือให้ค�ำยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ และเงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด
เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
รับราชการสังกัด
ต�ำแหน่ง
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน�ำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  
ทีข่ า้ พเจ้าเป็นสมาชิก  ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “สหกรณ์”  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด  ดังนี้
ข้อ  1.  ข้าพเจ้าร้องขอและยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่หักเงินเดือนหรือ
เงินอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ที่จ่าย  เพื่อช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  ช�ำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภท  และช�ำระค่าสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น  
โดยสหกรณ์เพียงส่งรายการหักเงิน ณ ทีจ่ ่าย  และใบเสร็จรับเงินให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  และ
ให้สว่ นราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า ให้แก่สหกรณ์ตามรายการทีส่ หกรณ์แจ้ง
ข้อ 2. ในกรณีขา้ พเจ้าพ้นจากหน้าทีร่ าชการหรืองานประจ�ำไม่วา่ กรณีใดหากส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องจ่ายเงิน
สะสมส�ำหับข้าราชการ เงินบ�ำเหน็จ  บ�ำนาญ  เงินกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ  (กบข.)  เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพหรือ
เงินอื่นใดให้แก่ข้าพเจ้า  และข้าพเจ้ามีหนี้สินเหลือค้างช�ำระแก่สหกรณ์อยู่เท่าใดให้สหกรณ์มีสิทธิส่งรายการหักเงินบ�ำเหน็จ  
บ�ำนาญ  เงินกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)  เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใด หรือใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด  
หักเงินดังกล่าว  ณ  ที่จ่าย  ให้สหกรณ์จนครบถ้วนก่อนจะจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหรือเจ้าหนี้รายอื่น
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอื่นใดตามข้อ 2 ตามหนังสือยินยอมนี้ตลอดไป ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าข้าพเจ้าจะได้
พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือได้ชำ� ระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน  เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตให้เพิกถอนความยินยอม
เป็นหนังสือจากสหกรณ์
ข้อ 4. หากข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์   ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่
หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้สหกรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก เมื่อสหกรณ์ส่งหนังสือฉบับนี้
ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่นนั้   ทงั้ นีใ้ ห้สว่ นราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  
หรือ  เงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดแห่งหนึง่ ทีข่ า้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอ�ำนาจหักเงินเดือนหรือเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช�ำระหนี้ ช�ำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด หากข้าพเจ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวัน  และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความ
ยินยอมฉบับนีม้ ายังหน่วยงาน ทีข่ า้ พเจ้าสังกัด และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค�ำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุ ประการ  
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าได้โดยไม่มีความผิดใดๆ
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ำ� ขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ
หนังสือนีท้ ำ� ขึน้ 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับทีห่ นึง่ เก็บไว้ทสี่ หกรณ์ ฉบับทีส่ องเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และฉบับทีส่ าม
ให้ไว้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
ลงชื่อ
(

ผู้ให้ค�ำยินยอม
)

ลงชื่อ
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน (กรรมการประจ�ำหน่วย)
)

หนังสือให้ค�ำยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช�ำระหนี้ และเงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด
เขียนที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ต�ำบล/แขวง
อ�ำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
มือถือ
รับราชการสังกัด
ต�ำแหน่ง
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน�ำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด  
ทีข่ า้ พเจ้าเป็นสมาชิก  ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “สหกรณ์”  จึงมีหนังสือให้ความยินยอมให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบรุ รี มั ย์ จ�ำกัด  ดังนี้
ข้อ  1.  ข้าพเจ้าร้องขอและยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่หักเงินเดือนหรือ
เงินอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ที่จ่าย  เพื่อช�ำระเงินค่าหุ้นรายเดือน  ช�ำระหนี้
เงินกู้ทุกประเภท  และช�ำระค่าสวัสดิการต่าง ๆ  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น  
โดยสหกรณ์เพียงส่งรายการหักเงิน ณ ทีจ่ ่าย  และใบเสร็จรับเงินให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  และ
ให้สว่ นราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดด�ำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า ให้แก่สหกรณ์ตามรายการทีส่ หกรณ์แจ้ง
ข้อ 2. ในกรณีขา้ พเจ้าพ้นจากหน้าทีร่ าชการหรืองานประจ�ำไม่วา่ กรณีใดหากส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องจ่ายเงิน
สะสมส�ำหับข้าราชการ เงินบ�ำเหน็จ  บ�ำนาญ  เงินกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ  (กบข.)  เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพหรือ
เงินอื่นใดให้แก่ข้าพเจ้า  และข้าพเจ้ามีหนี้สินเหลือค้างช�ำระแก่สหกรณ์อยู่เท่าใดให้สหกรณ์มีสิทธิส่งรายการหักเงินบ�ำเหน็จ  
บ�ำนาญ  เงินกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)  เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใด หรือใบเสร็จรับเงิน
ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด  
หักเงินดังกล่าว  ณ  ที่จ่าย  ให้สหกรณ์จนครบถ้วนก่อนจะจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหรือเจ้าหนี้รายอื่น
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอื่นใดตามข้อ 2 ตามหนังสือยินยอมนี้ตลอดไป ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนการให้ความยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าข้าพเจ้าจะได้
พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  หรือได้ชำ� ระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน  เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตให้เพิกถอนความยินยอม
เป็นหนังสือจากสหกรณ์
ข้อ 4. หากข้าพเจ้าย้ายไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย์   ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่
หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้สหกรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก เมื่อสหกรณ์ส่งหนังสือฉบับนี้
ไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่นนั้   ทงั้ นีใ้ ห้สว่ นราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  
หรือ  เงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะช�ำระหนี้เสร็จสิ้น

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่น
ของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดแห่งหนึง่ ทีข่ า้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอ�ำนาจหักเงินเดือนหรือเงินอืน่
ใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจาก
ทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช�ำระหนี้ ช�ำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ�ำกัด หากข้าพเจ้าได้รับหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวัน  และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความ
ยินยอมฉบับนีม้ ายังหน่วยงาน ทีข่ า้ พเจ้าสังกัด และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค�ำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุ ประการ  
เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าได้โดยไม่มีความผิดใดๆ
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ำ� ขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค�ำในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญ
หนังสือนีท้ ำ� ขึน้ 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับทีห่ นึง่ เก็บไว้ทสี่ หกรณ์ ฉบับทีส่ องเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และฉบับทีส่ าม
ให้ไว้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
ลงชื่อ
(

ผู้ให้ค�ำยินยอม
)

ลงชื่อ
(

คู่สมรสให้ความยินยอม
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน (กรรมการประจ�ำหน่วย)
)

เขียนที่.......................................................
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ..........
เรื่ อง ยินยอมให้หกั เงินรายได้ ณ ที่จ่าย
เรียน .........................................................................................
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. หนัง สื อ ให้ค ายิ นยอมให้ส่ วนราชการหัก เงิ นช าระหนี้ และเงิ นอื่ นใดให้ แก่ ส หกรณ์
ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
จานวน .................ฉบับ
ข้าพเจ้า.....................................................................................................อายุ.............ปี
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่ ................... หมู่ที่..........ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต................................................ จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................ โทรศัพท์ ...................................... มือถือ.................................................
รับราชการสังกัด.................................................ตาแหน่ง .......................................และเป็ นสมาชิกสหกรณ์
เลขทะเบียนสมาชิก....................................... ได้กยู้ มื เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
ข้า พเจ้า ร้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาหรื อ เจ้า หน้ า ที่ หัก เงิ น เดื อ นหรื อ
เงิ นอื่นใดที่ ข ้าพเจ้ามี สิท ธิ์ ได้รับ ณ ที่ จ่ายเพื่อส่ ง ชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ แทนข้าพเจ้า รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
เพื่ อให้เป็ นไปตามหนัง สื อยินยอมของข้าพเจ้า ในการช าระหนี้ ตามจานวนงวดที่ ขา้ พเจ้า
ได้ตกลงทาสัญญาเงิ นกู้กบั สหกรณ์ และเป็ นไปตามมาตรา 42/1 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ข้าพเจ้าจึงให้คายินยอมไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดว้ ย

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผูใ้ ห้คายินยอม
( .............................................................. )
โทรศัพท์.............................................

เขียนที่.......................................................
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ..........
เรื่ อง ยินยอมให้หกั เงินรายได้ ณ ที่จ่าย
เรียน .........................................................................................
สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. หนัง สื อ ให้ค ายิ นยอมให้ส่ วนราชการหัก เงิ นช าระหนี้ และเงิ นอื่ นใดให้ แก่ ส หกรณ์
ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
จานวน .................ฉบับ
ข้าพเจ้า.....................................................................................................อายุ.............ปี
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่ ................... หมู่ที่..........ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง................................. อาเภอ/เขต................................................ จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ................................ โทรศัพท์ ...................................... มือถือ.................................................
รับราชการสังกัด.................................................ตาแหน่ง .......................................และเป็ นสมาชิกสหกรณ์
เลขทะเบียนสมาชิก....................................... ได้กยู้ มื เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จากัด
ข้า พเจ้า ร้ อ งขอให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาหรื อ เจ้า หน้ า ที่ หัก เงิ น เดื อ นหรื อ
เงิ นอื่นใดที่ ข ้าพเจ้ามี สิท ธิ์ ได้รับ ณ ที่ จ่ายเพื่อส่ ง ชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ แทนข้าพเจ้า รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
เพื่ อให้เป็ นไปตามหนัง สื อยินยอมของข้าพเจ้า ในการช าระหนี้ ตามจานวนงวดที่ ขา้ พเจ้า
ได้ตกลงทาสัญญาเงิ นกู้กบั สหกรณ์ และเป็ นไปตามมาตรา 42/1 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ข้าพเจ้าจึงให้คายินยอมไว้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดว้ ย

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผูใ้ ห้คายินยอม
( .............................................................. )
โทรศัพท์.............................................

(เอกสารแนบคำขอกู้สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด)

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
ทำที่ ...................................................
วันที่....................................................
เรียน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา/สำนัก...............................................
ข้าพเจ้า ................................................................................ ตำแหน่ง ..............................................
สังกัด ........................................................ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขทะเบียนสหกรณ์เลขที่ .........................................
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ....................................................... อายุ ............. ปี โทรศัพท์ ................................
มีค วามประสงค์ข อกูส้ ิน เชื่อ กับ สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ค รูบ ุรีรัม ย์ จำกัด ในการนี้ข ้าพเจ้ายิน ยอมให้
เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารออมสิน
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพื่อการ
ให้สินเชื่อเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างใด
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

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

(นางนิลเนตร ชาลี)
รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

ผู้ให้ความยินยอม

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

หมายเหตุ ผู้ให้ความยินยอมลงนามพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ไม่ต้องลงนามในช่องพยาน
(สหกรณ์จะเป็นผู้ลงนามในช่องพยานเอง) พร้อมนำส่งเอกสารกลับมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ธนาคารออมสิน สาขา..................................................................... ได้ตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้
ของ (นาย / นาง / นางสาว) …………………………………………………………..…………… ขอเรียนว่า
(..........) ไม่มีภาระหนี้
(..........) มีภาระหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ...............................................................................
(ไม่ได้หักจากเงินเดือน) ยอดหนี้คงเหลือ ........................................... บาท ผ่อนชำระต่อเดือน ......................... บาท
(หักจากเงินเดือน)
ชพค
ยอดหนี้คงเหลือ ........................................... บาท ผ่อนชำระต่อเดือน ......................... บาท
ชพส
ยอดหนี้คงเหลือ ........................................... บาท ผ่อนชำระต่อเดือน ......................... บาท
พัฒนา
ยอดหนี้คงเหลือ ........................................... บาท ผ่อนชำระต่อเดือน ......................... บาท
สวัสดิการ
ยอดหนี้คงเหลือ ........................................... บาท ผ่อนชำระต่อเดือน ......................... บาท
วิทยฐานะ
ยอดหนี้คงเหลือ ........................................... บาท ผ่อนชำระต่อเดือน ......................... บาท
(ลงชื่อ)

(...........................................................)
ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขา....................................
...................../......................./.....................

