
 

 

 

ค าขอและหนังสือกู้เงนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน ATM   
                 

           เขียนท่ี........................................................................ 
           วนัท่ี....................เดือน.........................พ.ศ................ 
 

 ขา้พเจา้.................................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั
เลขทะเบียนท่ี........................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน.........................................................................อาย.ุ....................ปี
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.................................................................สงักดัหรือโรงเรียน................................…............ 
อ าเภอ...........................................................................จงัหวดัสมุทรปราการ   ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน...............................................บาท  
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.............................. หมู่ท่ี ............. ต าบล....................................................อ าเภอ....................................................
จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์..................... โทรศพัทบ์า้น..............................โทรศพัทมื์อถือ............................... 
    ในกรณีที่ ข้ าพเจ้าผิดนัดช าระหนี้   ข้ าพเ จ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ติดตามทวงหนี้ ข้ าพเจ้าได้  ดังสถานที่ ต่อไปนี้  
     ท่ีอยูต่ามส าเนาบตัรประชาชน       ท่ีท างาน   อ่ืน ๆ 
................................................................................................................................................................................……................... 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่  “ผูกู้”้  ไดท้ าหนงัสือไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั  ซ่ึงตอ่ไปน้ีเรียกวา่  “ผูใ้หกู้”้   เพื่อเป็น
หลกัฐาน  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ผูกู้ข้อกูเ้งินจากผูใ้หกู้ ้ เป็นวงเงินจ านวน....................................บาท (...........…......…..................................................) 
โดยผูกู้ต้กลงน าเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์มาเป็นหลกัประกนั และผูกู้ต้กลงจะช าระหน้ีใหแ้ก่ผูใ้หกู้ทุ้กวนัส้ินเดือนของทุกเดือนโดย
ช าระงวดแรกภายใน 60 วนั จนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน ไม่เกิน 24 งวดนบัจากวนัท่ีผูกู้เ้บิกเงินกูค้ร้ังสุดทา้ยจากบญัชีของผูใ้หกู้ ้ 
 ขอ้ 2. ผูกู้ต้กลงโอนหน้ีคงเหลือจากหนงัสือกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีคา้งอยูก่่อนมาเป็นหน้ีคงเหลือของวงเงินกูต้ามขอ้ 1 
 ขอ้ 3. ผูกู้มี้สิทธิเบิกเงินกูจ้  านวนเท่าใดก็ได ้   แต่หน้ีคงเหลือรวมกบัจ านวนเงินกูบ้วกค่าธรรมเนียมการกูท่ี้ผูกู้ข้อเบิกตอ้ง       
ไม่เกินวงเงินกูต้ามขอ้ 1 บรรดาเงินท่ีผูกู้ห้รือบุคคลอ่ืนใดเบิกจากเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั ( เค ร่ืองเอที เอ็ม)  ของทุกธนาคารและ 
ทุกสหกรณ์ดว้ยเลขรหสัของผูกู้ ้ ใหถื้อเป็นหลกัฐานแห่งหน้ี และใหถื้อเป็นหน้ีเงินกูต้ามสญัญาน้ีทั้งส้ิน และผูกู้ต้กลงยนิยอมให้
สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมการกูต้ามอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยน าไปรวมกบัการเบิกเงินกูแ้ต่ละคร้ัง 
 ขอ้ 4. ผูกู้ต้กลงวา่จะช าระหน้ีตามขอ้ 1 โดยช าระตน้เงินไม่ต ่ากวา่อตัราร้อยละ 4.20 ของจ านวนหน้ีท่ีมีอยู ่ ณ เวลานั้น  พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราท่ีผูใ้หกู้ก้  าหนด  ทั้งน้ีใหผู้กู้จ่้ายดอกเบ้ียจากเงินตน้คา้งช าระเป็นรายวนั  หากภายหลงัวนัท าสญัญาเงินกูน้ี้  ผูใ้หกู้้
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ผูกู้ ้ยินยอมให้ผู ้ให้กู้ คิดดอกเ บ้ียตามสัญญาน้ีในอัตราดอกเ บ้ีย ท่ี มีการเปล่ียนแปลงได้
ทันที  โดยผูใ้หกู้ไ้ม่ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ก่ผูกู้แ้ต่อยา่งใด 
 ขอ้  5.  ในเวลาน้ีผูกู้ไ้ม่อยูใ่นระหวา่งถูกพิทกัษท์รัพยใ์นคดีลม้ละลาย ไม่อยูร่ะหวา่งถูกฟ้องคดีลม้ละลาย และไม่อยูใ่น 
ระหวา่งถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวนิยั 
 ขอ้  6. เม่ือผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูแ้ลว้  ผูกู้ต้กลงยนิยอม และยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดงัน้ี 
        6.1 ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้    ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หกัเงินได้
รายเดือนของขา้พเจา้  ตามจ านวนงวดช าระหน้ี ข้อ 1.เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินได้
รายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้หส้หกรณ์เพ่ือแสดงตอ่หน่วยงานในสงักดัของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน  ณ  ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์
จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

(โปรดพลกิ)  
 

เลขท่ีสญัญา ฉอ........................ 
วนัท่ี............./............./............. 

ค าเตอืน   ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ี 
ก าหนดไวใ้นแบบค าขอกูน้ี้ด้วยลายมอืของตนเองโดย 
ถูกตอ้งและครบถว้น  มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

เลขท่ีรับ........................................ 
วนัท่ี.............................................. 
................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ 

เร่ิมใช้  1 กมุภาพนัธ์  2561 
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   6.2 ยอมใหถื้อวา่  ในกรณีใดๆ   ดงักล่าวในขอ้บงัคบั  ขอ้ 15   ใหเ้งินกูท่ี้ขอกูไ้ปจากสหกรณ์เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืน
โดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้      
   6.3 ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั  ขอ้ 32(3)  จะแจง้เป็นหนงัสือ            
ใหส้หกรณ์ทราบและจะจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน   ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ิน  ตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้  เม่ือขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินสะสม  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใด ในหลกัฐานท่ี            
ทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สงักดัจะจ่ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินดงักล่าว  หกัเงินช าระหน้ีพร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้

       6.4  ผูกู้ไ้ดรั้บทราบขอ้บงัคบั  ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินและใหถื้อวา่ขอ้บงัคบั ระเบียบ
และประกาศดงักล่าว รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี 
หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ ให้ถือ ว่า ผู้กู้ ผิดสัญญา   
                      6.5 กรณีผูกู้ผ้ิดสญัญากูเ้งิน ใหส้หกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกูด้งักล่าวคืนไดท้นัที และใหส้หกรณ์มีสิทธิน าเงินค่าหุน้ และเงินฝากของผูกู้ ้
ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ทั้งหมด   เงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดท่ีผูกู้มี้อยูห่รือมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสญัญากูเ้งินน้ีจนครบถว้น 
   6.6 บรรดาหนงัสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าว  หรือหนงัสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสญัญาก าหนดใหแ้จง้    
หรือบอกกล่าวเป็นหนงัสือ ผู ้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู ้กู้โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับใหแ้ก่ผูกู้ต้ามท่ีอยูท่ี่ผูกู้ไ้ดแ้จง้                
ไวใ้นขา้งตน้ของสญัญาน้ีหรือท่ีอยูท่ี่ผูกู้ไ้ดแ้จง้การเปล่ียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือคร้ังหลงัสุดแลว้ ให้ ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู ้กู้  
และผูกู้ไ้ดรั้บและทราบหนงัสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าว  หรือหนงัสืออ่ืนใดของผูใ้หกู้แ้ลว้โดยชอบ 
 ผูกู้ไ้ดอ่้าน และเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือน้ีโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามความประสงค ์ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั    
ต่อหนา้พยาน 
    (ลงช่ือ) .............................................................. ผูข้อกู ้
               (..............................................................) 

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

(รายการต่อไปน้ี ส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ) 

1.  ผูข้อกู ้ เคย/ไม่เคย ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินคา่หุน้รายเดือน....................................... 
2.  ขอ้ช้ีแจงอ่ืนๆ....................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ                
      (.......................................................................) 
     ................/........................../............................. 

………….…………………………………..หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ 
   (......................................................................) 
    ................/........................../........................ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบค าขอกู้ 
1. ส าเนาบตัร ATM สีชมพ ู 2. ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
3.ส าเนาทะเบียนบา้น  *กรณีใชบ้ตัรขา้ราชการ* 

4. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ประทบัตราหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าท่ีการเงินเซ็นต์รับรอง) 
5. หนงัสือยนืยอมให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั (2 ฉบบั) 
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… (1)........................................................... 

..(1)..........................................

......... 

  หนงัสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงนิช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จ ำกัด 

 เขียนที่ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั 

                                                                                         วนัที่..............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

           ขา้พเจา้.............................................................................อาย.ุ........ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้น เลขที่........................... หมู่ที่...............

ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................ต าบล/แขวง................................................................ 

อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................รับราชการสังกดั

.................................................. .............................................ต าแหน่ง.........................................................................   และเป็น

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการจ ากดั เลขทะเบียนที่..................................................มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ 

หกัเงิน และส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท์ี่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวก้บั  

............................................................................................................................. ....ดงัน้ี 

               ขอ้ 1  ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินหกัเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญที่ขา้พเจา้พงึไดร้ับจากทางราชการตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั แจง้ในแต่ละเดือน และส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุน้ หรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์    
ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

               ขอ้ 2 กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดร้ับเงินบ าเหน็จ ขา้พเจา้ใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินหกัเงินจาก        
เงินบ าเหน็จที่ขา้พเจา้พงึไดร้ับจากทางราชการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดัแจง้และส่งเงินจ านวนนั้น
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั แทนขา้พเจา้ 

               ขอ้   3   การหกัเงิน    ค่าจา้ง  เงินบ านาญ    หรือเงินบ าเหน็จ ไม่วา่กรณีใด เมื่อไดห้กัช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้  (ถา้มี) 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

               ขอ้   4   หนงัสือยนิยอมน้ีใหม้ผีลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการใหค้ ายนิยอมทั้งหมด                
หรือบางส่วน เวน้แต่จะไดร้ับค ายนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั  

 ขอ้   5  ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกดัโดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ    
ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ านาจหกัเงินเดือนเพือ่ส่งช าระ
หน้ี  ช าระค่าหุน้และเงินอื่นใดที่พงึจะช าระใหแ้ก่สหกรณ์และขา้พเจา้สัญญาวา่ จะถือปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี 

ทุกประการ เพยีงแต่สหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการที่ขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พือ่ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็น
การเพยีงพอแลว้ 

               หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมด
แลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

               หนงัสือน้ีท าขึ้นสองฉบบัมขีอ้ความตรงกนัฉบบัที่หน่ึงเก็บไวท้ี่...........(1)........................................................................... 
...................................................................................................................ฉบบัที่สอง เก็บไวก้บัขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดส้ าเนาให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
 

  ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้ ายนิยอม  
     (..................................................................)  

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

หมำยเหตุ “(1)” หมำยถึงช่ือส่วนรำชกำร 
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… (1)........................................................... 

..(1)..........................................

......... 

  หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากดั 

 เขียนท่ี ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั 

                                                                                         วนัท่ี..............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

           ขา้พเจา้.............................................................................อาย.ุ........ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี........................... หมู่ท่ี...............

ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................ต าบล/แขวง................................................................ 

อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................รับราชการสงักดั

...............................................................................................ต  าแหน่ง.........................................................................  และเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการจ ากดั เลขทะเบียนท่ี..................................................มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ หกัเงิน และ

ส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวก้บั 

.................................................................................................................................ดงัน้ี 

               ขอ้ 1  ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจ านวนท่ี
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั แจง้ในแต่ละเดือน และส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุน้ หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์    ออม
ทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

               ขอ้ 2 กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บเงินบ าเหน็จ ขา้พเจา้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเงินจาก        
เงินบ าเหน็จท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดัแจง้และส่งเงินจ านวนนั้นให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั แทนขา้พเจา้ 

               ขอ้   3   การหกัเงิน    ค่าจา้ง  เงินบ านาญ    หรือเงินบ าเหน็จ ไม่วา่กรณีใด เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้  (ถา้มี) 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

               ขอ้   4   หนงัสือยนิยอมน้ีใหมี้ผลตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมทั้งหมด                
หรือบางส่วน เวน้แตจ่ะไดรั้บค ายนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั 

 ขอ้   5  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสงักดัโดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานของรัฐ    
ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการแห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือนเพ่ือส่งช าระหน้ี  
ช าระค่าหุน้และเงินอ่ืนใดท่ีพึงจะช าระใหแ้ก่สหกรณ์และขา้พเจา้สญัญาวา่ จะถือปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี 

ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการ
เพียงพอแลว้ 

               หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

               หนงัสือน้ีท าข้ึนสองฉบบัมีขอ้ความตรงกนัฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้...........(1)........................................................................... 
...................................................................................................................ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บัขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดส้ าเนาให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 

 

  ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 
           (.......................................................) 

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

หมายเหตุ “(1)” หมายถึงช่ือส่วนราชการ 
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