
ฉบับ 1 เมษายน 2560 

                                                                                             
 

 

 

 

                             สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 
                          คําขอกูและหนังสือกูเงิน  
      

      เงินกูสามัญท่ัวไป         เงินกูในหุนและเงินฝาก 

     เงินกูสามัญอเนกประสงค         เงินกู.................................................. 
 

เขียนที…่……………………………................. 

วันท่ี………………………………………………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 
 

  ขอ 1. ขาพเจา( นาย/นาง/น.ส. )……………………......................……………………อาย…ุ...........ป  

เลขท่ีสมาชิก........................…..เปน c ขาราชการ  c ลูกจางประจํา ตําแหนง…........……..…………

สังกัด………......… เงินไดรายเดือน…................…...….…….บาท  โทรศัพท.........…....................…………… 

สถานภาพสมรส....................เลขประจําตัวประชาชน............................................................................ 

อยูบานเลขที.่...............หมูที.่..........ถนน.................................................ตําบล...................................... 

อําเภอ...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย............................... 

ขอ 2.ขาพเจาขอกูเงินจํานวน....................................................................................บาท 

(…………………………............……………….…………)  นําเงินไปใชเพื่อ....................................................... 

 ขอ 3. ขาพเจาตกลงชําระตนเงนิเทากันทุกงวด ๆ ละ..................................บาทพรอมดอกเบี้ยแก

สหกรณทุกเดือน รวมจํานวน……....………...….งวด 

   ขาพเจาขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู(รวมทั้งเงินตนและดอกเบี้ย)แตละงวดถึงกําหนดภายใน

สิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดน้ัน ๆ 

 ขอ 4. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ......................ตอป 

               ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่สหกรณจะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมให

สหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณไมตองแจงให

ขาพเจาทราบลวงหนา 

ขอ 5. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือ

เจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา  หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสง

ตอสหกรณนั้นจากเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมี

อยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นมอบไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้

ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยส้ินเชิงแลว 

 ขอ 6. ขาพเจายินยอมถือวาในกรณีตามขอบังคับในขอที่วาดวยการควบคุมหลักประกันและการ

เรียกคืนเงินกูใหถือวาเงินกูที่ไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ย

ในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว 

 ขอ 7. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรือ

งานประจํา ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอ

สหกรณใหเสร็จสิ้นกอน 

              ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมให

เจาหนาที่ผู จายเงินสะสมสําหรับขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.)เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจาย

ใหแกขาพเจาหักเงินดังกลาวเพื่อชําระหน้ีตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 

เลขท่ีสัญญา…………………………………. 

เอกสารการยื่นกู 
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (1 ชุด) 
1. ผูกู /คูสมรส  
- สําเนาบัตรประจําตัว,สําเนาทะเบียนบาน 
- หนังสือรับรองเงินเดือน 
- สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 
- หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 
- หนังสือยินยอมใหหักเงินผานธนาคาร 
2. ผูค้ําประกัน / คูสมรส 
- สําเนาบัตรประจําตัว,สําเนาทะเบียนบาน 
-  สลิปเงินเดือน  (ปจจุบัน ) 
 

ความเห็นผูบังคับบัญชา (ยกเวนกูในหุน) 
      ขอรับรองวาผูกูยังปฏิบัติราชการอยูจริง  
     และไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 
      ขอรับรองวาเปนขาราชการบํานาญ 
     สังกัด………...............……………………. 

ลงชื่อ………………...........………………………. 

(…………………...........………………………....) 

ตําแหนง……….........………………………….… 

วันที่………………….......……..………………… 
 

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 
มีหุนอยูในสหกรณ…………..……………บาท 

อัตราดอกเบีย้ปจจุบัน……..…..……….ตอป 

จํานวนท่ีควรใหกู……........………....….บาท 

หัก หนี้เดิม…………..….....……………….บาท 

ซื้อหุนเพิ่ม....…….…………...…..………..บาท 

เงินไดคงเหลือหลังกู……….……………..บาท 
 

เงินกูรับสุทธ…ิ……………….……………บาท 
 

ลงชื่อ…………………...…....เจาหนาที่สินเชื่อ 

ลงชื่อ……………...…...………………..ผูจัดการ 
 
 

คณะกรรมการเงินกู 
ประชุมครั้งท่ี….../…….วันท่ี…………...…….. 
อนุมัติ………………….......………………...บาท 

ลงชื่อ………………....………….ประธานเงินกู 
ลงชื่อ……………….....……….……..เลขาเงินกู 

การรับเงินกู 
  ขอรับเงินสด 
  บัญชีสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

เลขที่บัญชี……….........…………………...… 
อื่นๆ…….....…….......………………………...……. 

ลงชื่อ…………...........…………………….……ผูกู 
(………………................…………………………..) 

 ลงชื่อ…………..….…………เจาหนาที่การเงิน 
 

เลขท่ีรับ …………../……………... 

ลงชื่อ…………...………….เจาหนาที ่

วันท่ี……........…………………………. 

เวลา………...................…..…….น. 
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 ขอ 10. ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตหรือประกันอื่นใดตามที่สหกรณจัดหาใหไวในวงเงินที่สหกรณ กําหนด และมอบใหสหกรณเปนผูรับ

ประโยชนเพื่อชําระหน้ีตามสัญญานี ้

 ขอ 11. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที ถาขาพเจามิไดแจงใหสหกรณ

ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ใหถือวาขาพเจายังคงมีภูมิลําเนาอยูตามที่ไดระบุในสัญญานี้ทุกประการ 

 ขอ 12. ในกรณีที่ขาพเจาไมสามารถชําระหนี้ใหกับสหกรณไดไมวาดวยเหตุใดก็ตามขาพเจาขอใหสหกรณติดตอเพื่อทวงถามหนี้ของขาพเจากับ

นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................อาย.ุ..............ป สมาชิกเลขที่.....................สถานภาพการสมรส........................ 

เลขประจําตัวประชาชน                               -             -                 -                               ณ บานเลขที่..............................หมูที.่................ 

ถนน...................................................ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย............................                                         

              ขอ 13. ตราบใดที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาไดรับ

ไปหักกลบลบหน้ีกับหน้ีเงินกูที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณได เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรับเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนาของขาพเจาที่จะใหหัก

กลบลบหนี้โดยใหสหกรณมีอํานาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหน้ีได 

               ขอ 14. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 2 ฉบับ มอบไวใหสหกรณและหนวยงานตน

สังกัดเก็บไวเปนหลกัฐาน 
  

                ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู.....................................................นี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง  จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน  
 

       ลงชื่อ………….................…………………………ผูกู 
                                                                    (……...………......................………………..) 

 

   ลงชื่อ…………..............…..………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม 
         (..................……....…...….…………………) 

 

   ลงชื่อ…………...............………………………….พยาน 
                                                                   (..............................................…..…….…) 
 
 ขาพเจา........................................................ไดรับเงินกูจํานวน................................บาท (...........................................................................) 

ตามหนังสือเงินกูสําหรับเงินกู........................................นี้ไปเปนการถูกตองแลว ณ วันที่..............เดือน.............................พ.ศ............................. 

โดยรับเปน เงินสด/โอนเขาบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ของขาพเจาเลขท่ีบัญช.ี............................................................................. 

 
 

   ลงชื่อ...............................................................ผูรับเงิน 

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

 

   ลงชื่อ...............................................................เจาหนาที่ผูจายเงิน 

                                                                 (...............................................................) 
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สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

หนังสือค้ําประกันเงินกู 
                                                                                            สถานที.่........................................................................... 

วันท่ี...............เดือน...............................................พ.ศ................... 

 

ผูค้ําประกันคนที่ 1 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
 

ผูค้ําประกันคนที่ 2 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
 

ผูค้ําประกันคนที่ 3 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
 

ผูค้ําประกันคนที่ 4 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
 

ผูค้ําประกันคนที่ 5 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
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           ขอ 1. ตามที่สหกรณไดใหนาย/นาง/นางสาว...............................................................กูเงิน จาํนวนเงินกู.........................................บาท 
(.........................................................................................................................)  ตามหนังสือเงินกูสามัญ ที.่............../................. ลงวันที่

.................................................................  และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอม

ดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีนั้นดวย 

    ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย 

และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพัน

นั้น ๆ ทุกประการจนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว 

    ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการ

ค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกัน

แทนขาพเจา 

   ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน

นับแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หัก

จํานวนเงิน ณ ท่ีจายชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจา

ไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้

ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว 

   ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอ

หนวยงานตนสังกัดของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง 

   ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันท ี
   

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
         

 

ผูค้ําประกันคนที่ 1 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 1 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขท่ี................................ 
 

ลงชื่อ...................................................... 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 2 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 2 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขท่ี................................ 
 

ลงชื่อ...................................................... 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 3 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 3 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขท่ี................................ 
 

ลงชื่อ...................................................... 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 4 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 4 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขท่ี................................ 
 

ลงชื่อ...................................................... 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 5 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนที่ 5 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขท่ี................................ 
 

ลงชื่อ...................................................... 

      (....................................................) 
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพย 

เขียนที่……………………………………………. 

วันที…่………เดือน………………………………….พ.ศ………… 

         ขาพเจ า………………………………………………..……………………อายุ……..…..….ป  ปจจุบันอยูบ านเลขที่……..………หมูที่…….….

ซอย…………….……………..ถนน………..………………………………………..ตําบล……………………………….อําเภอ………………………………..…………

จังหวัด………………………………….รับราชการสังกัด……………………………………………. ตําแหนง……………………….….……………และเปน

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……………………….… มีความประสงคใหสวนราชการหักเงิน และสงให

สหกรณออมทรัพยที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ดังนี ้

         ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แจงในแตละเดือนเปนอันดับแรกและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอื่น แลวแตกรณีใหสหกรณ

ออมทรัพยครูสตูล จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

         ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจากเงิน

บําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แจงและสงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด แทนขาพเจา 

         ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) 

ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

         ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแต

จะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูสตลู จํากัด 

         ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ

เดียวกัน ที่ขาพเจาจะไดรับจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุน 

หรือเงินอื่นใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือนและขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือ

ฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการหรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาพเจา

สังกัดอยู เพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาเปนการเพียงพอแลว 

         หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตาม 

เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

         หนังสือนี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับหนึ่งเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจาเอง  

 

   ลงชื่อ…………..………………………………………..ผูใหคํายินยอม(ผูกู) 

         (……………………………………………………) 
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หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

                                                                          เขียนที่………………………………………………………….. 

                                                               วันท่ี……..……เดือน…………….……………………พ.ศ………………. 

เรียน  ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร…………………………………………………………………….. สาขา…………………………………………. 

         ขาพเจา…………………………………………………..…….………….เปนเจาของบัญชีเงินฝากประเภท……………………….………………….

บัญชีเลขที่ (10 หลัก)…………………………………………………….ชื่อบัญชี……………………………..………………………………………… สถานที่

ติดตอเลขที่………....……..ซอย…………….….…………..……ถนน………………...…….……………………….. ตําบล………………………..………………..

อําเภอ………………………..……..จังหวัด……………………….…..รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท………..…………………………………………… 

         มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาเพื่อชําระคาหุน เงินงวดชําระหนี้ และเงินฝาก ใหแก

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด (ตอไปนี้จะเรียกวา “สหกรณ”) เปนอันดับแรก ตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้หรือสื่อบันทึกขอมูล 

(Diskette/Tape) ที่ธนาคารไดรับจากสหกรณ และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีสหกรณ 

         ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพื่อชําระคาหุน เงิน 

งวดชําระหนี้ และเงินฝาก ใหแกสหกรณ หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่สหกรณแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทํา

การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้หรือสื่อบันทึกขอมูล(Diskette/Tape) เรียบรอยแลว 

ขาพเจาตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากสหกรณโดยตรง โดยทั้งนี้ขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือ

ฟองรองใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาเพื่อชําระหนี้แกสหกรณตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้

หรือสื่อบันทึกขอมูล (Diskette/Tape) ที่ธนาคารไดรับจากสหกรณ และขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาได

ตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น และในการหักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคาร

แจงการหักบัญชีแตอยางใด เนื่องจากขาพเจาสามารถทราบรายการดังกลาวนั้นไดจากสมุดคูฝาก/ Statement ของธนาคารหรือจาก

ใบรับใบเสร็จรับเงินของสหกรณ   

         ในกรณีที่เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือยินยอมใหหักบัญชี

เงินฝากธนาคารฉบับนี้คงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ไดดวยทุกประการ 

         การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคาร

จะไดบอกเลิกการใหบริการหรือขาพเจาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอักษรแจงใหธนาคาร และสหกรณทราบลวงหนาอยาง

นอย 1 เดือน  

                                  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               ลงชื่อ………………………………………………………...ผูใหความยินยอม 

    (……………………………….……………………….) 

                                                                           ( ตามที่ใหไวกับธนาคาร ) 

                                                                            ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง 
 

    ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูใหความยินยอม                                            สวนของธนาคาร 

       ซึ่งไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง 

 

  ลงชื่อ……………………………………………………….                          ลงชื่อ…………………………………………………….. 

                (…………………………………………………….)                                (…………………………………………………….) 

  กรรมการหนวย…………………………………………                                             ผูรับมอบอํานาจสาขา 
 


