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

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 

 ข้าพเจ้า ...............................…………………………………….........………. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ……....................…………… 

เสนอคําขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยตํ่า  เฟส 2 เพ่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  
โปรดพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้ เงินสามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ยตํ่า  เฟส 2 จากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด
จํานวน…...............…………………………………บาท   (…………………………………………………………......................................………) โดยจะ 

นําไปใช้เพ่ือการดังนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด) ..................................................................................                      

 ข้อ 2.  ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการ/ช่วยราชการ ตําแหน่ง …...................…………………………กอง…………….....…………… 

กรม……………………………...…………หมายเลขประจําตัว …………………................................……. โทรศัพท์ ….........…..............………… 
มีรายได้เดือนละ………………....………….…. บาท  สถานภาพ ขณะย่ืนคําขอกู้สามัญ          มีคู่สมรส            ไม่มีคู่สมรส 

 ข้อ 3. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีทุนเรือนหุ้น และเงินฝากออมทรัพย์อยู่ในสหกรณ์ฯ ดังนี้ 
  3.1 ทุนเรือนหุ้น จํานวน …………………….......…..............…หุ้น  เป็นเงิน ………………..........………………... บาท 
  3.2 เงินฝากออมทรัพย์ เลขท่ี...................................................................................................................บาท 

 ข้อ 4.  ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  ให้ข้าพเจ้ากู้เงินได้ตามความประสงค์ ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นคืน สหกรณ์ 
ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน จํานวน . . . . . . . . . . . . . . . .  งวด ๆ ละ ……………………. บาท และงวด
สุดท้าย………..…………….บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ..............................ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์+0.25 
โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน) ต้ังแต่เดือนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด จ่ายเงินกู้ให้ข้าพเจ้า  โดยข้าพเจ้าจะได้ทําหนังสือสัญญากู้เงินกู้
สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  ตามแบบท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  กําหนด 

 

 

 

             ………………….........................……………………………...ผู้ขอกู้ 

 

 

 

 

 

คําเตือน  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กําหนดไว้
ในแบบคําขอกู้และหนังสือสัญญาด้วยลายมือของตนเอง 
โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

เอกสารประกอบสญัญากู้เงินสามัญ 
เลขที…่……………….………........................ 
วันที่........................................................
จ่ายเงิน……………………………………………. 

คําขอกู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบ้ียต่ํา เฟส 2 



 

 

 ** ความเห็นและการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา (ระดับหัวหน้ากอง อัตรานาวาเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป) 
   

     ข้อพิจารณา                      สมควรได้รับความกรุณาให้กู้                  ไม่สมควรให้กู้ 

    

                                                       ลายมือชื่อ ………………………………..……….....ตําแหน่ง …………..................................... 

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

                                 วันท่ี................/................/.................. 

 

                               

คํารับรองการหักเงินได้รายเดือนของเจ้าหน้าท่ีการเงินต้นสังกัด 
 

 ตามท่ี ……………………...…..........................…………………….ขอกู้เงิน จากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  เจ้าหน้าท่ีการเงิน
ได้ตรวจสอบแล้วผู้กู้มีเงินได้รายเดือนเหลือเพ่ือชําระหนี้แก่สหกรณ์ ฯ ได้ไม่เกินเดือนละ ……............……………………. บาทซ่ึงเจ้าหน้าท่ี
การเงินขอรับรองว่าจะตัดเงินได้รายเดือนของ ………............………………...………………. ส่งสหกรณ์ ฯ ทุกเดือน ตามท่ีสหกรณ์ ฯ แจ้ง และถ้า
ย้ายสังกัดไปรับเงินได้รายเดือน ณ สํานักงานแห่งใหม่ จะแจ้งโอนหนี้ท่ีค้างชําระท้ังหมดพร้อมใบโอนอัตราเงินเดือนให้สังกัดใหม่ทันหัก
เงินเดือนถัดไป 

 

             ลายมือชื่อ ………...................…………………………..…..... ตําแหน่ง ………….............………………….. 
                             (…………...........……………………………...) 

                              วันท่ี ……........…/…..........…/…...……..  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เอกสารของผูกู้้ประกอบการทําสญัญา ประกอบด้วย 
 

  1.ใบจ่ายเงินเดือนต้นฉบับ (สลิปเงินเดือน) 
  2.สําเนาทะเบียนบ้าน 
  3.สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  
  4.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  5.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของคู่สมรส 
  6.สําเนาใบสําคัญการสมรส 
  7.สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี) 
  8.สําเนาสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
  9.สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ (กรณีใช้เงินฝากคํ้าประกัน) 

หมายเหตุ  เอกสารที่เป็นหลักฐานของคู่สมรสของผู้กู้ ต้องมีลายมือชื่อคู่สมรสประกอบด้วยทุกรายการ 
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รายการต่อไปนี้เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ออมทรพัย์วังเดิม จํากัด เป็นผู้กรอก 
รายการเก่ียวกับวงเงนิของผู้ขอกู้ 

จํานวนเงิน ………………................………………………..บาท 
 

เงินได้รายเดือน 
(บาท) 

ทุนเรือนหุ้น/ 
เงินฝากออมทรัพย์ 

จํากัดวงเงิน 
(บาท) 

เงินต้นกู้คงเหลือ 

(บาท) สามัญ (บาท) เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (บาท) รวม (บาท)
    

 
 

 
หมายเหตุ (1) สถานภาพการสง่เงินงวดชําระหน้ีหรือเงินค่าหุน้รายเดือน         ไม่เคยผิดนัด       เคยผิดนัดจํานวน…......ครัง้ 

           (2) ขอ้พิจารณา        สมควรได้รบัความกรุณาให้กู้         ไมส่มควรให้กู้ 
 
                ………………...………….…………………… เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 
                                                       ……../………./……… 

          ……………..……………………...………….… ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด                 
                                                       .……../………./……… 

 
 
 
 

บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ 
 

เสนอ  คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ ………………………… วันที่ ………………………………………… 

มีมติดังน้ี ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโครงการพเิศษ ดอกเบี้ยต่ํา เฟส 2 
 

              ชื่อผู้กู้ …................................................................................….……………………… 
      วันท่ี.............…..……………………………….. ...............
ข้าพเจ้า ………..............………………..…………….................….................……..อยู่บ้านเลขท่ี…..….........………….หมู่ท่ี……........………………
ซอย………...........……….……...............…..ถนน……….………….......……...........……….ตําบล…………................................……………………… 
อําเภอ ………………………………...........…… จังหวัด ………..……...............………....……. สมาชิกทะเบียนเลขท่ี ………….........………………
รับราชการ/ช่วยปฏิบัติราชการในตําแหน่ง …………….………..........…..........….……………….กอง ………...….............…......…………………..
กรม …………………………..….....................….. ขอทําหนังสือสัญญากู้เงินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

 ข้อ 1.  ข้าพเจา้ได้ตกลงกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  เป็นจํานวน ……..............………………………….บาท  
(……………………………………...............................……………) โดยโอนหนี้ตามหนังสือสัญญากู้ …………..........………….ท่ี …………/………… 
วันท่ี ………………………..…..............… และหนังสือสัญญากู้ …………...........….……… ท่ี………….........……….. วันท่ี ….………….......………. 
มาเป็นหนี้ตามหนังสือสัญญากู้นี้และข้าพเจ้ารับทราบกําหนดการโอนเงินทางธนาคารจํานวน ………….................……………...…. บาท 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด แล้ว  ในวันท่ีทําหนังสือสัญญานี้ โดยถูกต้องแล้ว 
  การกู้เงินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าได้นําหลกัประกันไว้ดังนี้ 

1.1 ทุนเรือนหุ้น เป็นจํานวน...........................................................บาท 
1.2 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เป็นจํานวน.........................................บาท 

 ข้อ 2.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะผ่อนชําระหนี้เงินต้นพร้อมท้ังดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ.......................ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์+0.25 โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน) ท้ังนี้ให้ชําระเป็นรายเดือนเท่า ๆ กัน ในอัตราเดือนละ …........................……..บาท 
(………................…………………………..…) รวม ……………… งวด โดยข้าพเจ้าจะเร่ิมผ่อนชําระตั้งแต่ …………………........……. เป็นต้นไป 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้า 
ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ฯ เม่ือใดก็ได้  ท้ังนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนําเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพ่ือการดังต่อไปน้ี คือ …….......................……………………………………. 
…………………………………………………………………………………………......................................................................................................... 

 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าท่ีได้รับมอบหมายจาก 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจํานวนงวดชําระหนี้ตามข้อ 2 เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 
ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ได้ 

 ข้อ 5. หากปรากฏกรณีตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ข้อ 14 (1) – (4) ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าหนี้ 
ตามหนังสือสัญญาเงินกู้รายนี้ ได้ถึงกําหนดชําระโดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้า
ยินยอมชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยส่วนท่ีเหลือท้ังหมดในทันที 

 ข้อ 6.  หากข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจากราชการหรืองานประจํา ย้าย หรือโอนจากส่วนราชการกองทัพเรือ 
ไปยังส่วนราชการอ่ืนแล้ว ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ทราบ และจะจัดการชําระหนี้  ซ่ึงข้าพเจ้า
มีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนการลาออก ย้าย หรือโอน  แล้วแต่กรณี 
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 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชําระหน้ีสินให้เสร็จตามท่ีกล่าวในวรรคต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน เบี้ยหวัด  
บําเหน็จ  บํานาญ  หรือเงินอ่ืนใดอันพึงมีท่ีทางราชการหรือสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด จะพึงจ่ายให้ข้าพเจ้าหรือทายาท หรือผู้
ท่ีระบุชื่อในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  หักเงินดังกล่าวชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ย 
ส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

 ในกรณีอ่ืนใดท่ีมิได้ระบุไว้ในข้อความดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะนําเงินงวดมาชําระหนี้ (เงินต้นและ
ดอกเบี้ย) ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  ในวันถัดจากวันสิ้นเดือน แต่ไม่เกินวันท่ีเจ็ดของเดือนท่ีระบุไว้สําหรับงวดนั้น ๆ  
ด้วยตนเองโดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ไม่ต้องทวงถาม หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามท่ีกล่าวมา ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด นําเงินปันผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนท่ีจะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด และ/หรือเงินฝากใน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด มาหักชดใช้ชําระหนี้ท่ีมีอยู่ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  
ในส่วนท่ียังคงค้างชําระ 

ข้อ 7. ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ท่ีใช้บังคับขณะทําสัญญานี้ หรือท่ีแก้ไข 
เ พ่ิมเติม รวมท้ังประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เ ร่ือง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ ดอกเบี้ย ตํ่า พ .ศ .2565  
เฟส 2 เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความท้ังหมดโดยละเอียดถ่ีถ้วนและเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน  
ณ วันท่ี  เดือน ปี ท่ีระบุไว้ข้างต้น  
 

    ………………………………………………………………….....ผู้กู้ 

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

    …………………………………………………………...…พยาน 

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

    …………………………………………………………...…พยาน 

        (……………………….....…………………………..) 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  จะโอนเงินกู้จํานวน  ……...............……………………บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
เลขท่ี…………………………………..................……...…….ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) สาขา ………....................………………
ใน…………………………................(วัน เดือน ปี) 

    …………………………………….....……………. เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

    ………………………………………….....………. ผู้จัดการ 
 

 ข้าพเจ้ารับทราบกําหนดการโอนเงินตามรายการข้างต้นแล้ว 

     

                                                                          ..……………………………………….....…..……................. ผู้กู้ 
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หนังสือให้คํายินยอมของคู่สมรสผู้กู้ 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคูส่มรส) 
 
 เขียนท่ี ……..……………………………... 

 วันท่ี …………….…………………………. 
    
 ข้าพเจ้า …………………………...................……………………………..…..อยู่บ้านเลขท่ี…………….…….หมู่ท่ี…………………..
ซอย …………….……..…………………………….ถนน…..........…….……....……….……......……ตําบล….……………………………………….…….
อําเภอ ....................................…………..........…….…….…... จังหวัด ……………..……………..………………....….………..เป็นสามี/ภรรยาของ 
.…..…………….…………………….......…...…ยินยอมให้…………………...……………….………………...กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 
ตามหนังสือสัญญาเงินกู้นี้ได้ 

 

  ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 

 

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

     (……………………………………………..…......) 

 

หนังสือรับรองกรณีท่ีผู้กู้ไม่มีคู่สมรส 
 

 ข้าพเจ้า………………………………………................……………......……ตําแหน่ง………………………………………….....................
สังกัด………………………..….…….......................... เปน็นายทหารบัญชีพล  ขอรับรองว่า……...……..…………..………………………………(ผู้กู้)  
ตําแหน่ง……….………………………….………...…………...........….....สงักัด………………………….................…..............…….…………ไม่มีคู่สมรส           
ในขณะทําสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 

 

    (ลงชื่อ)………….……………………………………นายทหารบัญชีพล 

           (…………………..……………………………)  

             ..………./..………./……..…. 

 

 ผู้กู้ได้นําเอกสารฉบับนี้มามอบให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ณ วันทําสัญญา 

 

      ……………………………………….……................. ผู้นําสง่ (ผู้กู้) 

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

 

       …………………………………………….................. ผู้รับ (เจ้าหน้าท่ีเงินกู้) 

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

   ทําท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 
          วันท่ี ….....…… เดือน …...……........………….. พ.ศ. …...………. 
 ข้าพเจ้า …………………………......................................... อายุ……...…. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี ……....….….. หมู่ท่ี ……………… 
ตรอก/ซอย …………………………...................… ถนน ………....…......…..................…….. ตําบล/แขวง.............…………...…………………….. 
อําเภอ...........................................................................................จังหวัด............................................................................................. 
ท่ีทํางานสังกัด …………………………….....… ตําแหน่ง ……………………………………………………. มีความประสงค์จะนําสมุดคู่ฝากบัญชี
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด    มาวางไว้เป็นหลักประกันเงินกู้
และยินยอมให้หักเงินฝากของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  ซ่ึงข้าพเจ้าเป็นลูกหนี้ จึงขอทํา
หนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้นําสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันตาม
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ เลขท่ี ………….............. ...............…..จํานวน …….......... .......…………..........……….. บาท 
(……………..........….................…..……………………) และดอกผลท่ีจะมีต่อไปในอนาคตรวมท้ังหมดมอบไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จํากัด  เพ่ือเป็นหลักประกันการกู้ เงินของข้าพเจ้า ตาม       หนังสือกู้ เงินสามัญ         หนังสือกู้ เงินโครงการพิเศษ 
ท่ี ….….....…/…...………ลงวันท่ี ……….................. เดือน ………….....….….พ.ศ. ……...…..…จํานวน ………........….. บาท 
(…………….................................………………….….) 
  ข้อ 2. ในระหว่างท่ีข้าพเจ้าใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกันตามข้อ 1   ข้าพเจ้าจะไม่เบิกถอนเงินฝาก
ของข้าพเจ้าให้คงเหลืออยู่เป็นจํานวนตํ่ากว่าจํานวนเงินท่ีขอกู้เม่ือรวมดอกเบี้ยแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  
ยึดถือไว้เป็นประกันระหว่างหนังสือสัญญาเงินกู้ของข้าพเจ้ามีผลบังคับ 
 ข้อ 4. ในกรณีหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้าตามหนังสือกู้เงินท่ีระบุไว้ตามข้อ 1 เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ 
รวมท้ังถ้าข้าพเจ้าผิดนัดการชําระหนี้ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าได้เต็มตามจํานวนท่ีข้าพเจ้าค้างชําระหนี้เพ่ือหักชําระหนี้แทนข้าพเจ้าในทันที แม้ว่ากําหนดระยะเวลา
การเบิกถอนเงินฝากตามบัญชีเงินฝากนั้นจะยังไม่ถึงกําหนดจ่ายคืนให้แก่ข้าพเจ้าก็ตามและให้ถือเป็นสาระสําคัญของการทําหนังสือ
ความยินยอมคร้ังนี้ 
 ข้อ 5. หนังสือคํายินยอมนี้ให้มีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้
ท้ังหมดหรอืบางส่วนแต่อย่างใด  จนกว่าจะได้ชําระหนี้เงินกู้ตามหนังสือกูเงินท่ีระบุไว้ในข้อ 1  จนสิ้นเชิง หรือเว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้อ่านและตรวจสอบข้อความพร้อมถ้อยคําใน
หนังสือฉบับนี้ท้ังหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี 
ท่ีระบุข้างต้น 
 หนังสือนี้ทําข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ และข้าพเจ้าได้รับสําเนาหนังสือความยินยอมนี้จํานวน
หนึ่งฉบับไว้แล้วทันทีท่ีลงนามในหนังสือความยินยอมนี้แล้ว 

                                              
 ลายมือชื่อ ……………….……………......................………………… ผู้ให้คํายินยอม 

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

   ลายมือชื่อ ……………………………….....................………..……… พยาน/คู่สมรส 

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

   ลายมือชื่อ ……………………………………….....................……….. พยาน 

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


