รับที.่ ........................./..........................

วันที่.........../.................../..................

หนังสือกู้ที่...................../.........................
วันที่................/..................../................
บัญชีเงินกู้ที่...........................................

คาขอกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ

เขียนที่.......................…............
วันที่..........................................

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
ข้าพเจ้า(นาย,นาง,น.ส.)....................................................................สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่......................................
เงินเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ.......................................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จานวน......................................บาท (.........................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน).................….........................................................................
ข้อ 2. ขณะนี้ข้าพเจ้าทางานเป็นพนักงานราชการในตาแหน่ง.......................................….….สังกัด....................……….…
เริ่มสัญญาจ้างวันที่.................สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่.................. อายุงาน......ปี บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...................................ถนน........................………...............แขวง/ตาบล.……...........................................….
เขต/อาเภอ........................................................จังหวัด......................................................โทรศัพท์....................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ นาย / นาง / นางสาว.................................................................โทรศัพท์....................................................
ข้อ 3. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม....................หุ้น เป็นเงิน...........................บาท และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนอยู่ในอัตรา........................................บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี้
หนังสือกู้ที่............................/.......................วันที่.........................................ต้นเงินสามัญคงเหลือ.......................................บาท
หนังสือกู้ที่............................/.......................วันที่.........................................ต้นเงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือ ...................................บาท
ข้อ 5. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันต่อไปนี้คือ
คาเสนอค้าประกัน
ลาดับ
สมาชิก
ทางานประจาใน
เงินเดือน/
ลายมือชื่อ
ชื่อ
ที่
เลขทะเบียนที่ ตาแหน่งและสังกัด
ค่าจ้าง
ผู้ค้าประกัน
ชื่อ
1
บรรจุเมื่อ………………อายุราชการ…..ปี
ชื่อ
2
บรรจุเมื่อ………………อายุราชการ…..ปี
ชื่อ
3
บรรจุเมื่อ………………อายุราชการ…..ปี
ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ข้อ 7. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า(ถ้ามี)ได้ตกลงที่จะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ขอกู้
(……………..…………………………)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่………………………………………
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคาขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
จริง
ไม่จริง
(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจาหรือไม่ ?
มี
ไม่มี
(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจานวนมากหรือไม่ ?
มี
ไม่มี
ลายมือชื่อ……………………………………….…….ตาแหน่ง…….……………………….
(…………………………………………….)

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุ้น
(บาท)

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู้…………………………………….บาท
จากัด
ต้นเงินกู้คงเหลือ
วงเงินกู้
สามัญ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้าประกัน
จานวนต้นเงินที่จะต้องค้าประกัน…………………………บาท
การค้าประกันรายอื่น
ลา
เงินได้
จากัดวงเงิน
วงเงินค้า
ต้นเงินที่ค้าประกัน
ดับ
ชื่อผู้ค้าประกัน
รายเดือน
ค้าประกัน
ประกัน
ชื่อผู้กู้
คงเหลือ(บาท) คงเหลือ(บาท)
ที่
(บาท)
(บาท)
1
2
3
หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………………………เจ้าหน้าที่
……………./………………/…………….

หนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบ
สัญญาเลขที.่ ......................................................
วันที.่ ..................................................................
ชื่อผู้กู้...................................................................................
ข้าพเจ้า...............................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท
จากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที่......................................ทางานเป็นพนักงานราชการในตาแหน่ง..................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่....................................................................สังกัด............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...............ถนน....................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต..........................จังหวัด......................
โทรศัพท์ที่ทางาน........................................ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด ซึ่งต่อไปนี้ใน
หนังสือกู้นี้จะใช้คาว่า สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจานวน......................................บาท (..................................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ(ตัวอักษร).............................................................บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร).............................ต่อปี รวม (ตัวอักษร)..............................................................งวด
เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจานวนเงิน (ตัวอักษร)..........................................บาท ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจาเดือน.......................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้
สาหรับงวดนั้น ๆ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่สหกรณ์จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
ที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์
หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วยความยินยอม
นี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใด ๆ ซึ่งกาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียก
คืนเงินกู้ให้ถือว่า เงินกู้นี้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้สินให้เสร็จตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินที่ทาง
ราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรม และยังมีหนี้สินค้างชาระกับสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอยกเงินที่พึงได้จากราชการหรือนายจ้างมาชดใช้
หนี้ให้กับสหกรณ์
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีถ้าข้าพเจ้า
มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือทุกประการ

หนังสือกู้นี้ทาไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นที่สาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้กู้
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที…
่ ……………………………………………..
วันที่…………………………………………………..
ข้าพเจ้านาย/นาง…………………………………….…เป็นคู่สมรสของนาย/นาง……………………………………….
ได้ยินยอมให้นาย/นาง…………………………………………..กู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
ตามหนังสือกู้สามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชื่อ)…………………………………………..คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
…
( ………………………………………..)
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้กู้
…
( ………………………………………..)

ข้าพเจ้าผู้กู้ไม่สามารถรับเงินกู้ตามหนังสือนี้ด้วยตนเองได้ จึงขอให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร…………………
สาขา……………………………………เลขบัญชี……………………………………………………..
(ลงชื่อ)………………………………………...ผู้กู้
(……………..………………………….)
ข้าพเจ้า……………………………………………………………ได้รับเงินกู้ จานวน………………………………บาท
(………………………………………………………) ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการ ถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ……………………...
(ลงชื่อ)……………………….…………………..….ผู้รับเงิน
(……………..………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………….…………เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
ใบสาคัญจ่าย
วันที่……………………………………….
ข้าพเจ้า…………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที…
่ ……………………….
ตาแหน่งหรือตาบลที่อยู่……………………………………………………………………………………………
ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด ดังรายการต่อไปนี้
บาท

สตางค์

เป็นเงินค่าเงินกู้สามัญที่ สม. …………/……………

บาท…………………………………………………

รวม

คาชี้แจง……………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………….ผู้รับเงิน
(……………..………………………….)

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
เขียนที่…………………………………………
วันที่………..เดือน………….…….....พ.ศ...………......
ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.....................
หมู่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................................แขวง/ตาบล.......................................
เขต/อาเภอ.............................................จังหวัด....................................รับราชการหรือทางานในตาแหน่ง.........................................
สังกัด......................................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด เลขทะเบียน
สมาชิก........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและนาส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ให้ไว้กับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้ง
ปัจจุบัน อนาคต ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวงชนบท จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวงชนบท จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็น ข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ และได้รับบาเหน็จ บานาญหรือเงิน
อื่นใดข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือ
เงินบานาญหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ตามข้อ 2 เมื่อได้หัก
ชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการ
ให้คายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการหรือหน่วยงานที่สังกัด
โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือนค่าจ้าง หรือ
เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
ชนบท จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือนและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่
สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนิน
การดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว

-2หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขั้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคา
ในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หนังสือนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด

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

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบ
วันที่………………………………………..
ชื่อผู้ค้าประกัน………………………………………………..
ข้าพเจ้า……………………………………… เป็น ไม่เป็น สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
เลขทะเบียนที่………… รับราชการ ทางานประจา เป็นพนักงานราชการในตาแหน่ง…………………………………
สังกัด…………………เริ่มสัญญาจ้าง / บรรจุ วันที่.....................สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที.่ ................... อายุงาน / อายุราชการ.........ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……….……ถนน…….….………….ตาบล/แขวง….…..……………….อาเภอ/เขต……….……………
จังหวัด…………………………………โทรศัพท์………………………………………ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่าสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่………………………………………………………………….ได้กู้เงินของสหกรณ์ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบที…
่ …….….……../……….……….วันที่……………..………………….นั้น ข้าพเจ้ายินยอม
ค้าประกันอย่างไม่มีจากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
กาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมค้าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งในงวดชาระหนี้ ตามที่กาหนดไว้นั้นให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่น
นั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ ด้วยทุกครั้ง
ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ
ไม่ว่าผู้กู้ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที
โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้าประกัน ตามมาตรา 688, 689, 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใดเลย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ หรือออกจากราชการไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ที่ค้าประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้า
ข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่
ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และผู้ค้าประกันได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้
โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้ค้าประกัน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
เขียนที…
่ ……………………………………………..
วันที่…………………………………………………..
ข้าพเจ้านาย/นาง…………………………………….…เป็นคู่สมรสของนาย/นาง……………………………………….
ได้ยินยอมให้นาย/นาง…………………………………………..เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้…………………………………………..
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้ข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชื่อ)…………………………………………..คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(……………..………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ค้าประกัน
…
( ………………………………………..)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)………………………………………...เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(…………………………………….)
……………./……………./…………

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบ
วันที่………………………………………..
ชื่อผู้ค้าประกัน………………………………………………..
ข้าพเจ้า……………………………………… เป็น ไม่เป็น สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
เลขทะเบียนที่………… รับราชการ ทางานประจา เป็นพนักงานราชการในตาแหน่ง…………………………………
สังกัด…………………เริ่มสัญญาจ้าง / บรรจุ วันที่.....................สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที.่ ................... อายุงาน / อายุราชการ.........ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……….……ถนน…….….………….ตาบล/แขวง….…..……………….อาเภอ/เขต……….……………
จังหวัด…………………………………โทรศัพท์………………………………………ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่าสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่………………………………………………………………….ได้กู้เงินของสหกรณ์ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบที…
่ …….….……../……….……….วันที่……………..………………….นั้น ข้าพเจ้ายินยอม
ค้าประกันอย่างไม่มีจากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
กาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมค้าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งในงวดชาระหนี้ ตามที่กาหนดไว้นั้นให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่น
นั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ ด้วยทุกครั้ง
ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ
ไม่ว่าผู้กู้ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที
โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้าประกัน ตามมาตรา 688, 689, 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใดเลย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ หรือออกจากราชการไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ที่ค้าประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้า
ข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่
ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และผู้ค้าประกันได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้
โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้ค้าประกัน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
เขียนที…
่ ……………………………………………..
วันที่…………………………………………………..
ข้าพเจ้านาย/นาง…………………………………….…เป็นคู่สมรสของนาย/นาง……………………………………….
ได้ยินยอมให้นาย/นาง…………………………………………..เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้…………………………………………..
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้ข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชื่อ)…………………………………………..คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(……………..………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ค้าประกัน
…
( ………………………………………..)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)………………………………………...เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(…………………………………….)
……………./……………./…………

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบ
วันที่………………………………………..
ชื่อผู้ค้าประกัน………………………………………………..
ข้าพเจ้า……………………………………… เป็น ไม่เป็น สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด
เลขทะเบียนที่………… รับราชการ ทางานประจา เป็นพนักงานราชการในตาแหน่ง…………………………………
สังกัด…………………เริ่มสัญญาจ้าง / บรรจุ วันที่.....................สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที.่ ................... อายุงาน / อายุราชการ.........ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……….……ถนน…….….………….ตาบล/แขวง….…..……………….อาเภอ/เขต……….……………
จังหวัด…………………………………โทรศัพท์………………………………………ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่าสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่………………………………………………………………….ได้กู้เงินของสหกรณ์ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบที…
่ …….….……../……….……….วันที่……………..………………….นั้น ข้าพเจ้ายินยอม
ค้าประกันอย่างไม่มีจากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
กาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมค้าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งในงวดชาระหนี้ ตามที่กาหนดไว้นั้นให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่น
นั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ ด้วยทุกครั้ง
ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ
ไม่ว่าผู้กู้ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที
โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้าประกัน ตามมาตรา 688, 689, 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใดเลย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ หรือออกจากราชการไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ที่ค้าประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้า
ข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่
ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และผู้ค้าประกันได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้
โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้ค้าประกัน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
เขียนที…
่ ……………………………………………..
วันที่…………………………………………………..
ข้าพเจ้านาย/นาง…………………………………….…เป็นคู่สมรสของนาย/นาง……………………………………….
ได้ยินยอมให้นาย/นาง…………………………………………..เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้…………………………………………..
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้ข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชื่อ)…………………………………………..คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(……………..………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ค้าประกัน
…
( ………………………………………..)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)………………………………………...เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(…………………………………….)
……………./……………./…………

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้าประกัน
ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทาหนังสือค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในหนังสือค้าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท
จากัด
เพื่อค้าประกันหนี้ตามหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญ เลขที่......................./........................ลงวันที.่ ................................................
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จากัด (ผู้ให้กู้) กับ......................................................................................(ผู้ก)ู้
ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดอย่างไม่มีจากัดแต่ไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน
2. ผู้ค้าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ ค้างชาระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงินและอาจต้องรับ
ผิดชอบใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย
3. ผู้ค้าประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามหนังสือกู้ยืมเงิน
4. ผู้ค้าประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้
5. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้างชาระโดย
ผู้ให้กู้ไม่จาเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน
6. เป็นหนังสือค้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่จากัดเวลาผู้ค้าประกันไม่สามารถยกเลิก
เพิกถอนได้
7. ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้
นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้รับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ………………………….………..ผู้ค้าประกัน(รายที่1)
(………………………….………..)
ลงชื่อ………………………….………..ผู้ค้าประกัน(รายที่2)
(………………………….………..)
ลงชื่อ………………………….………..ผู้ค้าประกัน(รายที่3)
(………………………….………..)
ลงชื่อ………………………….………..เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เอกสารประกอบเงินกู้สามัญของสมาชิกสมทบ
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้กู้ (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนสมรสคู่สมรสผู้กู้ (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
4. สลิปเงินเดือนตัวจริงเดือนล่าสุด
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ค้าประกัน (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมสาเนาทะเบียนสมรสคู่สมรสผู้ค้าประกัน (บัตรต้องไม่หมดอายุ)
7. สาเนาสัญญาจ้างพนักงานราชการของผู้กู้+ผู้ค้าประกัน
8. กรณีผู้ค้าเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจาเพิ่มสาเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
9. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก
10. สาเนาใบเสร็จรับเงิน เดือนล่าสุดของสหกรณ์อื่น (ในกรณีที่มีหนี้ค้างชาระ)
11. บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

-

สมาชิกที่สังกัดสานัก/กองส่วนกลาง ให้ผู้อานวยการสานัก/ผู้อานวยการกอง เป็นผู้รับรอง
สมาชิกที่สังกัดสานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 ให้ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงชนบท เป็นผู้รับรอง
สมาชิกที่สังกัดแขวงทางหลวงชนบท ให้ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบท เป็นผู้รับรอง

กรณีไม่สามารถรับเงินด้วยตนเองให้ปฏิบัติดังนี้
1. ระบุเลขบัญชีนาคารกรุงไทย หรือ ทหารไทยพร้อมสาขา
2. หากเลขบัญชีธนาคารไม่ตรงกับสลิปเงินเดือนให้ถ่ายสาเนาเอกสาร
หน้าเลขบัญชีสมุดธนาคารแนบใบกู้ด้วย (บัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ทหารไทยเท่านั้น)

