คําเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กําหนดไว้ในแบบคําขอกูน้ ้ ี ด้วยลายมือของตนเอง
โดยถูกต้องและครบถ้วน
กรณี สมาชิกเปลี่ยนคํานําหน้านาม ชื่อ, ชื่อสกุล
ให้แนบสําเนาเอกสาร หรื อหนังสื อรับรองจาก
นายทะเบียนด้วย มิฉะนั้นสหกรณ์อาจจะไม่รับ
พิจารณา

้ ……..…../………………
เลขที่สัญญากู…
้ …..………………………..บาท
วงเงินกู…
ชําระคืน…….งวด งวดละ…………..บาท

คําขอกู้เงินสามัญ

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

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จํากัด
1. ข้าพเจ้า…………………….………………..………………เลขประจําตัวประชาชน..............................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน....................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด.....................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................
ตําบล...........................อําเภอ.............................จังหวัด............................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่..............หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................ตําบล........................................อําเภอ........................................
จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม...............................................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
2. ขอกูเ้ งินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด จํานวนเงิน……………….บาท (……………………………….)
หรื อตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด อนุมตั ิ เพื่อ…………….………………………………………….
ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะขอส่ งชําระ
( ) แบบสหกรณ์ ฯ ส่ งชําระต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ …….....บาท (……………..) และดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ จํานวน……..งวด
( ) แบบธนาคาร ส่ งชําระจํานวนเงินเท่ากันทุกงวด (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) เดือนละ………..บาท (…………………….) จํานวน…….งวด
ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์ฯจ่ายเงินกูใ้ ห้ กรณี ผิดนัดการชําระหนี้ ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ฯ

3. ข้าพเจ้าขอถือว่า คําขอกูฉ้ บับนี้เป็ นสาระสําคัญ และเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญากู้
4. ข้าพเจ้ามีหนี้สินภายนอกสหกรณ์ฯ ไม่วา่ ในฐานะผูก้ ู้ หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน ดังนี้
ราย ชื่อและสํานักของ
เจ้าหนี้
ที่

วันเป็ น จํานวนหนี้สิน
ตั้งแต่แรก
หนี้สิน
(บาท)

ดอกเบี้ย
ร้อยละ
ต่อปี

หลักประกัน
ที่ให้ไว้

รวม

จํานวนต้น
เงินคงเหลือ
(บาท)

จํานวน
ดอกเบี้ย
ค้างชําระ
(บาท)

เป็ นหนี้สิน
เพื่อการใด
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5. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ ประกอบด้วยเงินค่าหุน้ และบุคคลที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
5.1 ข้าพเจ้าขอนําเงินค่าหุน้ ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ตามทะเบียนหุน้ และที่จะมีเพิม่ ขึ้นต่อไปในอนาคตทั้งหมดเป็ นหลักประกันเงินกู้
5.2 ข้าพเจ้าผูม้ ีชื่อต่อไปนี้ผกู พันตนที่จะต้องคํ้าประกันตามคําขอกูน้ ้ ี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
5.2.1 ข้าพเจ้า………………….….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท ลายมือชื่ อ.....................................................
5.2.2 ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท ลายมือชื่ อ.....................................................
5.2.3 ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท ลายมือชื่ อ.....................................................
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5.2.4 ข้าพเจ้า………………….….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท ลายมือชื่ อ.....................................................
5.2.5 ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท ลายมือชื่ อ.....................................................
5.2.6 ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท ลายมือชื่ อ.....................................................
6. ในการขอกูค้ รั้งนี้ คูส่ มรสของข้าพเจ้า(ถ้ามี)…………………..………………เลขประจําตัวประชาชน....................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท ลายมือชื่ อ.....................................................
ได้ตกลงรับทราบทําหนังสื อยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสื อกูน้ ้ ี
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ข้ าพเจ้ ามีรายการเกีย่ วกับเงินเดือนของข้ าพเจ้ า ดังนี้
เงินเดือน

ภาษี

กบข.

ชพค.

รายการหัก
สหกรณ์ กูธ้ นาคาร ธ.ออมสิ น

ชพส.

เพื่อการ
เคหะฯ

พัฒนา
ชีวติ ครู

รายการ
อื่น ๆ

รวม
รายการ
หัก

เงินเดือน
คงเหลือ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่เสนอมาทั้งหมดนี้เป็ นความจริ ง
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูข้ อกู้
(………..………………………………)

(ลงชื่อ)……………………………………คู่สมรสผูก้ ู้
(…..………………………………..)

(ลงชื่อ)………………………………….พยาน
(……………………………………)

(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน
(………………………………..)

คํารับรองของเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน และ ผอ.สพป. หรื อ ผอ.สพม. / หน่ วยงาน
ขอรับรองว่ารายการเกี่ยวกับเงินเดือนถูกต้องเป็ นความจริ ง โดยได้พจิ ารณาคําขอกูเ้ งินสามัญ
ของสมาชิกรายนี้แล้ว และผูก้ ไู้ ด้ให้คาํ ยินยอมให้ผมู ้ ีอาํ นาจหักเงิน หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ และตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว
เห็นควรให้กไู้ ด้
(ลงชื่อ)………………….…………………….
(………………………….……………)
เจ้าหน้าที่การเงินสพป. หรื อ สพม. หรื อโรงเรี ยน
หรื อหน่วยงาน

(ลงชื่อ)…………………………………………..
(……….…………………………………)
ผูอ้ าํ นวยการ สพป.หรื อผอ.สพม. หรื อโรงเรี ยน หรื อหน่วยงาน

หมายเหตุ - กรณีผกู ้ เู้ ป็ นข้าราชการบํานาญ ให้ ผอ.สพป. หรื อ ผอ.สพม. หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมาย เป็ นผูล้ งนามรับรอง
บํานาญหน่วยงานอื่นให้ผอู ้ าํ นวยการส่ วนราชการหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายเป็ นผูล้ งนามรับรอง
- กรณี ผกู ้ เู้ ป็ น ผอ.โรงเรี ยน ให้ ผอ.สพป. หรื อ ผอ.สพม. เป็ นผูร้ ับรอง
- กรณี ผกู ้ เู้ ป็ น ผอ.สพป. หรื อผอ.สพม. / หน่วยงาน ให้รับรองตนเองได้
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญปกติ
1. รายการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผูก้ ู้ 3 เดือนย้อนหลัง รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน/
การเงินเขต/การเงินหน่วยงาน)
2. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรื อบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาทะเบียนสมรสของผูก้ ู้
/ ผูค้ ้ าํ ประกัน / คู่สมรส(ถ้ามี) ต้องถ่ายจากฉบับจริ ง รับรองสําเนาด้วยตนเอง
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สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ บันทึกรายการ
้ …………………………………….บาท
จํานวนเงินกู…
เงินเดือน
(บาท)

เงินค่า
หุน้
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
น/ส กูท้ ี่

หมายเหตุ

(บาท)

เงินกูค้ งเหลือ
สามัญ
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
เพื่อการดํารงชีพ
น/ส กูท้ ี่ (บาท) น/ส กูท้ ี่ (บาท)

รวม
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

(1) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ …………………………………………………………………………………
…..……………………………………เจ้าหน้าที่
……………/……………./……………

หนังสื อแจ้ งความประสงค์ รับเงินกู้สามัญ
การรับเงิน (มี 3 ข้ อ โปรดเลือก 1 ข้ อ)
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าผู้ก้ มู ารับเงินด้ วยตนเองทีส่ ํ านักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จํากัด

(ลงชื่อ)…………………………………………ผูร้ ับเงิน
(…….……………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน
(…….……………………………………)

(ลงชื่อ)………………..……………………..ผูจ้ ่ายเงิน
(………………………………………….)
(ลงชื่อ)………………..………………………..พยาน
(………………………………………….)

/ ข้อ 2...
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ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอรับเงินโดยให้ สหกรณ์ ฝากเข้ า
บัญชีออมทรัพย์

ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าขอรับเงินโดยโอนเข้ าบัญชีเงินเดือนธนาคาร

(โปรดให้เครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ตอ้ งการ และลงชื่อรับเงิน)

(โปรดให้เครื่ องหมาย  หน้าข้อที่ตอ้ งการ และลงชื่อรับเงิน)

( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย
จํากัด (ถอนเงินฝากกรณี น้ ี ตอ้ งไปรับเงินด้วยตนเองเท่านั้น)
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูร้ ับเงิน
(…………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูจ้ ่ายเงิน
(…………………………………………)
(ลงชื่อ)……….……………………………พยาน
(……………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(……………………………………)

( ) โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ธนาคาร.........................................
สาขา……………….…………………ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี…………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูร้ ับเงิน
(…………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูจ้ ่ายเงิน
(…………………………………………)
(ลงชื่อ)..…….………………………………. พยาน
(……………………………………..)
(ลงชื่อ)…….………………………………. พยาน
(……………………………………..)
กรณี ธนาคารเรี ยกค่าธรรมเนียมฝากเงินเข้าบัญชี
ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินได้ตามอัตราของธนาคาร
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คําเตือนสํ าหรับผู้คาํ้ ประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาคํ้าประกัน ผูค้ ้ าํ ประกันควรอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา
ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ ้ าํ ประกันมีขอ้ สงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนที่จะทําสัญญาคํ้าประกัน
การที่ผคู ้ ้ าํ ประกันลงนามในสัญญาคํ้าประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เพื่อ
คํ้าประกันหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินเลขที่…………………ลงวันที่………..เดือน………………………..พ.ศ………..
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด (ผูใ้ ห้ก)ู้ กับ (ผูก้ )ู้ …………………………………………………….
ผูค้ ้ าํ ประกันจะมีความรับผิดต่อผูใ้ ห้กู้ ในสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผูค้ ้ าํ ประกันจะต้องรับผิดอย่างจํากัดไม่เกินวงเงินตามที่กาํ หนดในสัญญากูย้ มื เงิน
2. ผูค้ ้ าํ ประกันจะรับผิดต่อผูใ้ ห้กู้ ภายในวงเงินที่ผกู ้ คู้ า้ งชําระกับผูใ้ ห้กู้ ตามสัญญากูย้ มื เงิน และ
อาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ย หรื อค่าสิ นไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ ้ าํ ประกันจะต้องรับผิดในวงเงินกูต้ ามสัญญากูย้ มื เงิน
4. เป็ นสัญญาคํ้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว ที่ผคู ้ ้ าํ ประกันสามารถบอกเลิกเพิกถอนได้
นอกจากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ ้ าํ ประกันยังมีหน้าที่ และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาคํ้าประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือน และรับทราบคําเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูค้ ้ าํ ประกัน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูค้ ้ าํ ประกัน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูค้ ้ าํ ประกัน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูค้ ้ าํ ประกัน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูค้ ้ าํ ประกัน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูค้ ้ าํ ประกัน
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(……………………………………….)
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หนังสื อให้ ความยินยอมตรวจสอบข้ อมูลเครดิต
ทําที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เลขที่ 143 ถนนประจักษ์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
รหัสไปรษณี ย ์ 43000
วันที่…..…….เดือน……………………พ.ศ….………
ข้าพเจ้า………………….……….…..………………เลขประจําตัวประชาชน......................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี .....................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง................................................................อัตราเงินเดือน.....................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….………………จังหวัด......................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………..……………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ ...............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..........................ถนน..............................ตําบล..............................
อําเภอ..........................จังหวัด..........................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.........................
ถนน................................ตําบล...................................อําเภอ......................................จังหวัด................................................
อาชีพเสริ ม..................................................................................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
ขอทําหนังสื อให้ความยินยอมไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด โดยยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ตรวจสอบข้อมูล ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าได้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ
ทุกประเภทธนาคาร บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ กองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการ(กบข.)
สํานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สหกรณ์ออมทรัพย์ อื่น ๆ และ
บริ ษทั ข้อมูลเครดิตทุกบริ ษทั ที่สถาบันการเงินเป็ นสมาชิก ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
พ.ศ. 2545
หนังสื อให้ความยินยอมของข้าพเจ้าฉบับนี้ ให้มีผลต่อบรรดาข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตามที่
ข้าพเจ้าให้ความยินยอมไว้ ที่มีอยูก่ ่อนวันที่ลงในหนังสื อให้ความยินยอมนี้ และให้มีผลอยูต่ ่อไปถึงแม้วา่ ข้าพเจ้า
จะได้ปิดบัญชีหรื อไม่ได้ใช้บริ การกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ความยินยอมนี้เป็ นการให้
ความยินยอมโดยไม่มีขอ้ จํากัด ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีขอ้ สงวนใด ๆ และเป็ นการให้ความยินยอมเพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และให้ถือว่าการถ่ายสําเนาเอกสารนี้ใช้เป็ นหลักฐานในการให้ความยินยอม
ได้เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
ลงชื่อ………………………………………..ผูใ้ ห้ความยินยอม
(………………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………….พยาน
(………………………………)

(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(…………………………………..)
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หนังสื อมอบสิ ทธิให้ ส่วนราชการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ าย เพื่อชําระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จํากัด
ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
143 ถนนประจักษ์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
วันที่…………..เดือน……………………………พ.ศ……..………
เรื่ อง มอบสิ ทธิให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการผูม้ ีอาํ นาจหักเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญ หรื อเงินอื่นใด

ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการต้นสังกัดที่มีหน้าที่หกั เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินและส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เพื่อชําระหนี้ ตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้า และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 42/1 และมาตราอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้เป็ นหลักฐาน ดังนี้
ข้อ 1. มอบสิ ทธิ ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบํานาญ ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่ งชําระหนี้ ชําระค่าหุน้ หรื อชําระหนี้ฐานะผูค้ ้ าํ ประกันหรื อชําระหนี้
อื่นใดทุกประเภทแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จบํานาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใด
ข้าพเจ้ามอบสิ ทธิ ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินจากเงินบําเหน็จบํานาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจาก
ทางราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้ง และส่ งเงินจํานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จํากัด แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ โดยถือว่าหนังสื อฉบับนี้เป็ นหนังสื อมอบอํานาจของข้าพเจ้าด้วย
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
เมื่อได้หกั ชําระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) มอบสิ ทธิ ให้หกั เงินส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ทั้งไม่จาํ ต้องบอกกล่าวให้ขา้ พเจ้าทราบ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่คดั ค้านหรื อโต้แย้ง หรื อฟ้องร้องดําเนิ นคดี หรื ออ้างสิ ทธิเรี ยกร้องใด ๆ
เอากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และส่ วนราชการและเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินแต่ประการใดทั้งสิ้ น
อนึ่ง การหักเงินตามข้อ 2 ข้าพเจ้ามอบสิ ทธิให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเต็มจํานวนที่ขา้ พเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการทั้งหมด ใน
คราวเดียว แต่ไม่เกินจํานวนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้ง ณ วันที่จ่ายเงินนั้น
ข้อ 4. หนังสื อมอบสิ ทธิน้ ีให้มีผลบังคับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และให้มีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปที่ขา้ พเจ้าได้กยู้ มื เงินหรื อ
ก่อหนี้ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น กูห้ ุน้ เงินกูส้ ามัญ เงินกูอ้ ื่น ๆ และหนี้ เงินกูใ้ นฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จํากัด ไม่วา่ รู ปแบบใดรวมทั้งสําเนาภาพถ่ายเอกสารนี้ หรื อผ่านทางสื่ ออีเลคทรอนิคส์ดว้ ย และข้าพเจ้าจะไม่ถอนการมอบสิ ทธิ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เท่านั้น
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อนึ่ง ในการนําส่ งหนังสื อมอบสิ ทธิ ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการ
แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็ จการ
หนังสื อฉบับนี้ทาํ ขึ้นในขณะที่ขา้ พเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี และโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ โดยต้นฉบับ
และหนังสื อนี้ส่งให้ส่วนราชการที่ขา้ พเจ้าสังกัด และสําเนาคู่ฉบับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย

ขอแสดงความนับถือ

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูก้ ู้

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

…………………….…..……………………พยาน
(…………………..…………..……………..)
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หนังสื อมอบสิ ทธิให้ ส่วนราชการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ าย เพื่อชําระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จํากัด
ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
143 ถนนประจักษ์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
วันที่…………..เดือน……………………………พ.ศ……..………
เรื่ อง มอบสิ ทธิให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการผูม้ ีอาํ นาจหักเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญ หรื อเงินอื่นใด

ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม....................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการต้นสังกัดที่มีหน้าที่หกั เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินและส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เพื่อชําระหนี้ ตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้า และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 42/1 และมาตราอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้เป็ นหลักฐาน ดังนี้
ข้อ 1. มอบสิ ทธิ ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบํานาญ ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่ งชําระหนี้ ชําระค่าหุน้ หรื อชําระหนี้ฐานะผูค้ ้ าํ ประกันหรื อชําระหนี้
อื่นใดทุกประเภทแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จบํานาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใด
ข้าพเจ้ามอบสิ ทธิ ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินจากเงินบําเหน็จบํานาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจาก
ทางราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้ง และส่ งเงินจํานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จํากัด แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ โดยถือว่าหนังสื อฉบับนี้เป็ นหนังสื อมอบอํานาจของข้าพเจ้าด้วย
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
เมื่อได้หกั ชําระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) มอบสิ ทธิ ให้หกั เงินส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ทั้งไม่จาํ ต้องบอกกล่าวให้ขา้ พเจ้าทราบ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่คดั ค้านหรื อโต้แย้ง หรื อฟ้องร้องดําเนิ นคดี หรื ออ้างสิ ทธิเรี ยกร้องใด ๆ
เอากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และส่ วนราชการและเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินแต่ประการใดทั้งสิ้ น
อนึ่ง การหักเงินตามข้อ 2 ข้าพเจ้ามอบสิ ทธิให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเต็มจํานวนที่ขา้ พเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการทั้งหมด ใน
คราวเดียว แต่ไม่เกินจํานวนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้ง ณ วันที่จ่ายเงินนั้น
ข้อ 4. หนังสื อมอบสิ ทธิน้ ีให้มีผลบังคับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และให้มีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปที่ขา้ พเจ้าได้กยู้ มื เงินหรื อ
ก่อหนี้ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น กูห้ ุน้ เงินกูส้ ามัญ เงินกูอ้ ื่น ๆ และหนี้ เงินกูใ้ นฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จํากัด ไม่วา่ รู ปแบบใดรวมทั้งสําเนาภาพถ่ายเอกสารนี้ หรื อผ่านทางสื่ ออีเลคทรอนิคส์ดว้ ย และข้าพเจ้าจะไม่ถอนการมอบสิ ทธิ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เท่านั้น
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อนึ่ง ในการนําส่ งหนังสื อมอบสิ ทธิฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการ
แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็ จการ
หนังสื อฉบับนี้ทาํ ขึ้นในขณะที่ขา้ พเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี และโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ โดยต้นฉบับ
และหนังสื อนี้ส่งให้ส่วนราชการที่ขา้ พเจ้าสังกัด และสําเนาคู่ฉบับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย

ขอแสดงความนับถือ

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูก้ ู้

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

…………………….…..……………………พยาน
(…………………..…………..……………..)
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หนังสื อมอบสิ ทธิให้ ส่วนราชการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ าย เพื่อชําระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จํากัด
ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
143 ถนนประจักษ์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
วันที่…………..เดือน……………………………พ.ศ……..………
เรื่ อง มอบสิ ทธิให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการผูม้ ีอาํ นาจหักเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญ หรื อเงินอื่นใด

ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และ
ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และ
ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และ
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ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และ
ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการต้นสังกัดที่มีหน้าที่หกั เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินและส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เพื่อชําระหนี้ ตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้า และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 42/1 และมาตราอื่นที่
เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้เป็ นหลักฐาน ดังนี้
ข้อ 1. มอบสิ ทธิ ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบํานาญ ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่ งชําระหนี้ ชําระค่าหุน้ หรื อชําระหนี้ฐานะผูค้ ้ าํ ประกันหรื อชําระหนี้
อื่นใดทุกประเภทแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จบํานาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใด
ข้าพเจ้ามอบสิ ทธิให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินจากเงินบําเหน็จบํานาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจาก
ทางราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้ง และส่ งเงินจํานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จํากัด แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ โดยถือว่าหนังสื อฉบับนี้เป็ นหนังสื อมอบอํานาจของข้าพเจ้าด้วย
/ข้อ 3...
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ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
เมื่อได้หกั ชําระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) มอบสิ ทธิให้หกั เงินส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ทั้งไม่จาํ ต้องบอกกล่าวให้ขา้ พเจ้าทราบ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่คดั ค้านหรื อโต้แย้ง หรื อฟ้องร้องดําเนินคดี หรื ออ้างสิ ทธิเรี ยกร้องใด ๆ
เอากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และส่ วนราชการและเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินแต่ประการใดทั้งสิ้ น
อนึ่ง การหักเงินตามข้อ 2 ข้าพเจ้ามอบสิ ทธิให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเต็มจํานวนที่ขา้ พเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการทั้งหมด ใน
คราวเดียว แต่ไม่เกินจํานวนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้ง ณ วันที่จ่ายเงินนั้น
ข้อ 4. หนังสื อมอบสิ ทธิน้ ีให้มีผลบังคับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และให้มีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปที่ขา้ พเจ้าได้กยู้ มื เงินหรื อ
ก่อหนี้ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น กูห้ ุ น้ เงินกูส้ ามัญ เงินกูอ้ ื่น ๆ และหนี้ เงินกูใ้ นฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จํากัด ไม่วา่ รู ปแบบใดรวมทั้งสําเนาภาพถ่ายเอกสารนี้ หรื อผ่านทางสื่ ออีเลคทรอนิคส์ดว้ ย และข้าพเจ้าจะไม่ถอนการมอบสิ ทธิ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เท่านั้น
อนึ่ง ในการนําส่ งหนังสื อมอบสิ ทธิ ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการ
แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็ จการ
หนังสื อฉบับนี้ทาํ ขึ้นในขณะที่ขา้ พเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี และโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ โดยต้นฉบับ
และหนังสื อนี้ส่งให้ส่วนราชการที่ขา้ พเจ้าสังกัด และสําเนาคู่ฉบับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
ขอแสดงความนับถือ

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

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

……………………..……………………พยาน
(…………………………..……………..)
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หนังสื อมอบสิ ทธิให้ ส่วนราชการหักเงิน ณ ทีจ่ ่ าย เพื่อชําระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จํากัด
ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
143 ถนนประจักษ์ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
วันที่…………..เดือน……………………………พ.ศ……..………
เรื่ อง มอบสิ ทธิให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เรี ยน หัวหน้าส่ วนราชการผูม้ ีอาํ นาจหักเงินเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญ หรื อเงินอื่นใด

ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และ
ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และ
ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และ
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ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และ
ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
ข้าพเจ้า………………….……………….…..………………เลขประจําตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ...........................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…………สถานภาพปัจจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตําแหน่ง....................................................................อัตราเงินเดือน........................................บาท
สถานที่ทาํ งานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อําเภอ…….…………………จังหวัด........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..…………………………………
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที.่ .................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตําบล..............................
อําเภอ.............................จังหวัด............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................
ถนน..................................ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.......................................................
อาชีพเสริ ม..............................................รายได้ต่อเดือน......................บาท เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการต้นสังกัดที่มีหน้าที่หกั เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินและส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด
เพื่อชําระหนี้ ตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้า และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 42/1 และมาตราอื่นที่
เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้เป็ นหลักฐาน ดังนี้
ข้อ 1. มอบสิ ทธิ ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบํานาญ ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่ งชําระหนี้ ชําระค่าหุน้ หรื อชําระหนี้ฐานะผูค้ ้ าํ ประกันหรื อชําระหนี้
อื่นใดทุกประเภทแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จบํานาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใด
ข้าพเจ้ามอบสิ ทธิให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินจากเงินบําเหน็จบํานาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจาก
ทางราชการหรื อหน่วยงานอื่นใดตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้ง และส่ งเงินจํานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จํากัด แทนข้าพเจ้าจนเสร็ จการ โดยถือว่าหนังสื อฉบับนี้เป็ นหนังสื อมอบอํานาจของข้าพเจ้าด้วย
/ข้อ 3...
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ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
เมื่อได้หกั ชําระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) มอบสิ ทธิให้หกั เงินส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ทั้งไม่จาํ ต้องบอกกล่าวให้ขา้ พเจ้าทราบ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่คดั ค้านหรื อโต้แย้ง หรื อฟ้องร้องดําเนินคดี หรื ออ้างสิ ทธิเรี ยกร้องใด ๆ
เอากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด และส่ วนราชการและเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินแต่ประการใดทั้งสิ้ น
อนึ่ง การหักเงินตามข้อ 2 ข้าพเจ้ามอบสิ ทธิให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเต็มจํานวนที่ขา้ พเจ้าจะพึงได้รับจากทางราชการทั้งหมด ใน
คราวเดียว แต่ไม่เกินจํานวนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด แจ้ง ณ วันที่จ่ายเงินนั้น
ข้อ 4. หนังสื อมอบสิ ทธิ น้ ีให้มีผลบังคับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และให้มีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปที่ขา้ พเจ้าได้กยู้ มื เงินหรื อ
ก่อหนี้ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น กูห้ ุน้ เงินกูส้ ามัญ เงินกูอ้ ื่น ๆ และหนี้ เงินกูใ้ นฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จํากัด ไม่วา่ รู ปแบบใดรวมทั้งสําเนาภาพถ่ายเอกสารนี้ หรื อผ่านทางสื่ ออีเลคทรอนิคส์ดว้ ย และข้าพเจ้าจะไม่ถอนการมอบสิ ทธิ
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เท่านั้น
อนึ่ง ในการนําส่ งหนังสื อมอบสิ ทธิฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด เป็ นผูด้ าํ เนินการ
แทนข้าพเจ้าได้จนเสร็ จการ
หนังสื อฉบับนี้ทาํ ขึ้นในขณะที่ขา้ พเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี และโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ โดยต้นฉบับ
และหนังสื อนี้ส่งให้ส่วนราชการที่ขา้ พเจ้าสังกัด และสําเนาคู่ฉบับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
ขอแสดงความนับถือ

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

………………………………………………..
(………………………………………………)
ผูม้ อบสิ ทธิ / ผูค้ ้ าํ ประกัน

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

……………………..……………………พยาน
(…………………………..……………..)
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บันทึกข้ อตกลงต่ อท้ ายสัญญากู้เงินสามัญสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จํากัด
และให้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญากู้เลขที่ ..................../...................ลงวันที.่ ..........เดือน.............พ.ศ..............
ชื่ อผู้ก้ ู ...................................................................................................................
ผู้ให้ ก้ ู สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จํากัด
ข้ อ 1. ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์หกั เงินที่กไู้ ด้ไปชําระเจ้าหนี้เดิม
ข้ อ 2. ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ผูใ้ ห้กู้ เรี ยกเอาเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือ่ ชําระหนี้ตามสัญญากูน้ ้ ีและชําระหนี้ทุกประเภทที่ผกู ้ มู้ ีอยูต่ ่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ผูใ้ ห้กใู้ ห้ครบถ้วนก่อนเป็ นอันดับแรก ดังนี้
2.1 สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด (ส.ส.ค.)
2.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จํากัด (สสอค.)
2.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
ข้ อ 3. ตามสัญญากูด้ งั กล่าว ผูก้ ไู้ ด้จดั ทําหลักประกันเงินกูเ้ พิ่มอีก คือ กรมธรรม์
บริ ษทั ............................................... กรมธรรม์เลขที่.............................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ..........
วงเงินประกัน...............................บาท(.......................................................) มอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ ับประโยชน์ เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูน้ ้ ี และชําระหนี้ทุกประเภทที่ผกู ้ มู้ ีอยู่
จนครบถ้วนก่อนเป็ นอันดับแรก
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .............................................................. ผูก้ ู้
(................................................................)
ลงชื่อ ............................................................. คู่สมรสผูก้ /ู้ ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ ...............................................................พยาน / ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
(................................................................)
ตําแหน่ง .................................................................
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บันทึกข้ อตกลงต่ อท้ ายสัญญากู้เงินสามัญสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จํากัด
และให้ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญากู้เลขที่ ..................../...................ลงวันที.่ ..........เดือน.............พ.ศ..............
ชื่ อผู้ก้ ู ...................................................................................................................
ผู้ให้ ก้ ู สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จํากัด
ข้ อ 1. ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์หกั เงินที่กไู้ ด้ไปชําระเจ้าหนี้เดิม
ข้ อ 2. ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ผูใ้ ห้กู้ เรี ยกเอาเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือ่ ชําระหนี้ตามสัญญากูน้ ้ ีและชําระหนี้ทุกประเภทที่ผกู ้ มู้ ีอยูต่ ่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ผูใ้ ห้กใู้ ห้ครบถ้วนก่อนเป็ นอันดับแรก ดังนี้
2.1 สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด (ส.ส.ค.)
2.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จํากัด (สสอค.)
2.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
ข้ อ 3. ตามสัญญากูด้ งั กล่าว ผูก้ ไู้ ด้จดั ทําหลักประกันเงินกูเ้ พิ่มอีก คือ กรมธรรม์
บริ ษทั ............................................... กรมธรรม์เลขที่.............................ลงวันที่.........เดือน...................พ.ศ..........
วงเงินประกัน...............................บาท(.......................................................) มอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จํากัด ผูใ้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ ับประโยชน์ เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูน้ ้ ี และชําระหนี้ทุกประเภทที่ผกู ้ มู้ ีอยู่
จนครบถ้วนก่อนเป็ นอันดับแรก
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .............................................................. ผูก้ ู้
(................................................................)
ลงชื่อ ............................................................. คู่สมรสผูก้ /ู้ ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................................)
ลงชื่อ ............................................................... พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ ...............................................................พยาน / ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้น
(................................................................)
ตําแหน่ง .................................................................

