
 

 

 

 

        

 คําขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอม็) 

เขียนที่ สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จาํกัด 

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

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพิษณโุลก  จํากัด 

 ขาพเจา ......................................................................................  สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................  

ตําแหนง................................สังกัด/โรงเรยีน ............................................................อําเภอ .......................................  

จังหวัดพิษณุโลก  เบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ..............................................................   

  มีความประสงคขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอ็ม) (วงเงินกูไมเกิน 

250,000 บาท) ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพิษณโุลก  จาํกัด  ดังนี้ 

1. ขาพเจาขอกูเงินในวงเงินจํานวน ......................................  บาท (…………………………………………………)  

โดยขอสงชําระเงินตน งวดละ ............................... บาท 

2. โดยมีบุคคลค้ําประกัน  จํานวน  1  คน   

(1) ชื่อ-สกุล ...........................................................................สมาชิกเลขทะเบียน.................................. 

สังกัด/โรงเรยีน .........................................................อําเภอ....................................จังหวัดพิษณุโลก 

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได.......................................................... 

 3.    ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงแบบเงนิตนเทากันทุกเดือนพรอมดอกเบี้ยตามอัตราท่ีสหกรณ

กําหนด ยกเวนงวดสุดทายสงชาํระหนี้ท้ังหมด 

4.    ขาพเจาไดทาํหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอ็ม) ให

ไวตอสหกรณออมทรพัยครพูิษณุโลก จํากัด 

5.     ในการขอกูครั้งนี้ ขาพเจาตกลงและยอมรับเง่ือนไขที่กําหนดไวในสัญญากูทุกประการ 

 

   ลงช่ือ ................................................................ผูขอกู 

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

 

ลงชื่อ ................................................................พยาน 

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

   ตําแหนง  กรรมการสหกรณ หรือ ผอ.เขต., 

             รองผอ.เขต. หรือ ผูอํานวยการ  

             หรือผูจัดการ หรือรองผูจัดการ    

เอกสารประกอบ 

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการผูกู และคูสมรส           อยางละ 1 ฉบับ 

2.สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนหรือบัตรขาราชการผูค้าํประกัน และคูสมรส อยางละ 1 ฉบับ 

3. สําเนาหนาบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย             อยางละ 1 ฉบับ 

4.สลิปเงินเดือนลาสุด                                                             อยางละ 1 ฉบับ 

** สําเนาเอกสารทุกฉบับใหใชปากกาหมึกสีนํ้าเงินเทานั้น  ** 



                              

 

 

 

 

สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 

หนังสือสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอ็ม) 

 

ที่  สหกรณออมทรพัยครพูิษณุโลก  จํากัด  

วันท่ี ................. เดอืน............................. พ.ศ. .......................... 

ขาพเจา..............................................................................................................  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด         

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน....................................................ตําแหนง..............................................

สังกัด/โรงเรียน........................................................เงินเดือน............................. เบอรโทรศัพทที่ติดตอได......................................................

ปจจุบันอยูบานเลขที่..................หมู................ถนน.....................................ซอย............................ตําบล/แขวง.............................................

อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย........................   ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ไดทําหนังสือสัญญากูเงิน

เพื่อเหตุฉุกเฉินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอ็ม) ไวใหแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลกจํากัด  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา    

“ผูใหกู” เพื่อเปนหลักฐานดังนี้ 

1. ผูกูขอกูเงนิจากผูใหกูในวงเงนิ จํานวน....................................................บาท  (..........................................................................) 

2. ผูกูจะชําระหนี้เงนิกูตามจํานวนเงินท่ีใชจรงิพรอมดอกเบี้ย  ใหแกผูใหกูทุกสิ้นเดือนหลังจากที่ไดรับเงินกู เปนตนไป โดย   ตกลงผอน

ชําระหนี้ เปนรายเดือน จํานวน .............. งวด เปนเงินตนงวดละ .................... บาท พรอมดอกเบี้ย แตท้ังนี้งวดสุดทายจะชําระหนี้ทั้งหมด 

ผูกูตกลงจายดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.95 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ยจากจํานวนเงินตนคางชําระเปนรายวัน หากผูใหกูมีการ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูภายหลังวันทําสัญญาฉบับนี้ ผูกูยินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบ้ียเงินกูตามจํานวนเงินกูคงเหลือในสัญญาฉบับนี้ ใน

อัตราดอกเบี้ยตามที่ผูใหกูไดประกาศใชบังคบัใหมไดในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง ทั้งน้ีโดยผูใหกูไมตองแจงการเปลี่ยนแปลงแกผูกูแตอยาง

ใด และใหถือปฏิบัติเชนน้ีตลอดไปจนกวาจะไดชําระหนี้แกผูใหกูจนครบถวน 

3. ผูกูอาจรับเงินตามสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฯ นี้ตามจํานวนที่ตองการเมื่อใดก็ได และการเบิกเงนิกูในวันใดใหถือเปนหลักฐานวาผูกู

ไดรับเงินกูเรียบรอยแลวในวันนั้น ไมวาผูกูเบิกเงินกูดวยตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเปนผูเบิกเงินผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารดวยรหัส

ของผูกูถือเปนเงินกูที่ผูกูไดไปแลวทั้งสิ้น 

ในการรับเงนิกูตาม ขอ1. ผูกูใชวิธรัีบเงินกูผานชองทางอิเล็กทรอนิกส (เอทีเอม็) โดยบญัชีเงินฝากออมทรพัยของธนาคารกรงุไทย จํากัด 

(มหาชน) ของผูกู บัญชีเลขที ่ ---  สาขา..........................................   และผูกูตองปฏิบัตติามขอตกลง 

และเงื่อนไขการถือบัตรเอทีเอ็มและชําระคาคาธรรมเนียมตางๆในการบริการรับเงินกูตามที่ธนาคารกรุงไทย  จํากดั (มหาชน) กําหนดดวย                     

4. เม่ือผูใหกูอนุมัติวงเงินใหกูแกผูกูแลว หากผูกูหนี้เงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตามหนังสอืสัญญากูเงินเดมิคางชําระอยูกับผูใหกูเปนจํานวนเงิน

เทาใด ผูกูยินยอมใหถือวาจํานวนหนี้ดังกลาว เปนสวนหนึ่งของวงเงินกูตามหนังสือสัญญากูเงินฉบับใหมนี้ และใหหนังสือสัญญากูเงินฉบับเดิมเปน

อันระงับไปโดยถือเปนการแปลงหนี้ใหมตามหนังสือสัญญาเงินกูฉบับน้ี และผูกูมีสิทธิเบิกเงินกูภายในวงเงินกูคงเหลือจากวงเงินที่ไดรับอนุมัติ

หลังจากหักชําระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเงินฉบับเดิมออกแลว 

5. ผูกูยินยอมใหผูบังคบับัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกูดําเนินการหักเงินงวดชําระหนี้ของผูกูตาม ขอ 2   เพ่ือชําระ

หน้ีและดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียมและอื่นๆ ตามรายการที่ผูใหกูเรียกเก็บใหแกผูใหกูเปนอันดับแรก หลังจากหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

เงนิกองทุนบําเหน็จ บํานาญ ขาราชการ(กบข.) แลว โดยสัญญานี้มีผลผูกพันผูกูตลอดไปจนกวาผูกูและผูใหกูไดแกไขหรือยกเลิกสัญญานี้ 

 

 

 

 

 

เลขที่สัญญา ฉอ  ....................................... 

 



 

 

6.ถาผูกูประสงคจะลาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา ผูกูจะแจงเปนหนังสือใหผูใหกูทราบและจัดการชําระหนี้ ซึ่งมีตอผูใหกู

ใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาผูกูไมชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นเมื่อผูกูไดรับเงินเดือน คาจาง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดใน

หลักฐานที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดจะจายเงินใหแกผูกู ผูกูยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินดังกลาวหักเงินชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยสง

ชําระหนี้ตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 

7. หากผูกูพนสภาพจากการเปนสมาชิกของผูใหกูไมวากรณีใด ผูกูจะแจงใหผูใหกูทราบเปนลายลักษณอักษร และจะจัดการชําระหนี้ซึ่ง

มีอยูให เสร็จสิ้น และยินยอมให ผูใหกูหักเงินเพื่อชําระหนี้ที่เหลือท้ังจํานวนพรอมดอกเบี้ยจากเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินบําเหน็จ เงินสะสม 

หรือเงนิผลประโยชนที่พึงไดรบัอื่นๆ ของผูกู ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งน้ีจนกวาจะชําระหนี้ตามสัญญา  ฉบับนี้โดยสิ้นเชิงแลว 

8. ผูกูทราบและเขาใจดีและขอยอมรับขอผูกพันตามขอบังคบัและระเบียบสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด วาดวยการใหเงินกูแก

สมาชิก ตลอดจนขอตกลงและเงื่อนไขการใชบริการสหกรณ ATM ทายสัญญากูเงินฉบับนี้ที่ผูใหกูไดกําหนดขึ้นเปนแนวทางปฏิบัติทกุประการ

รวมทั้งหากมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาดวย ซึ่งผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา 

หนังสือสัญญาเงินกูนี้ ซึ่งผูกูไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว และเห็นวาตรงตามเจตนา จึงไดลงลายมือชือ่เปนสําคญัตอหนา

พยาน 

 
ขอตกลงและเงื่อนไข 

1. เม่ือผูขอใชบริการไดรบัรหัสลับประจําตัวแลว ผูขอใชบริการตองเก็บรักษารหัสลับไวเปนความลับเฉพาะตัวและไมแจงใหผูอ่ืนทราบ ในกรณีท่ีมีความ

เสียหายใดๆ เกิดขึ้น แมวาเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่นํารหัสลับของผูใชบริการสําหรับบรกิารสหกรณ ATM ไปใชผูขอใชบรกิารตองเปนผูรับผิดชอบในความ

เสียหายเหลาน้ันทั้งสิ้น 

2. ผูขอใชบริการยอมรบัวาการใหบริการสหกรณ ATM ใดๆ ที่สหกรณจัดใหมีขึ้น ไมวาเก่ียวกับการบัญชีใดๆ ของผูขอใชบรกิาร หากไดกระทําไปโดยใชรหัส

รับประจําตัวของผูขอใชบริการ ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใชบริการน้ัน ตามที่สหกรณกําหนดถูกตองสมบูรณแลว ผูขอใชบริการไมตองทําหรือลงลายมือชื่อใน

เอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนั้นอีก และผูขอใชบริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกลาวเสมือนหน่ึงผูขอใชบริการกระทําการดวยตนเอง ทั้งน้ีไมวาจะเกิด

ดวยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไมก็ตาม 

3. ผูขอใชบริการยอมรบัวาบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่สหกรณไดจัดทําขึ้นเพ่ือหักบัญชีของผูขอใชบริการ อันเน่ืองมาจากการใชรหัสลับประจําตัว

ของผูใชบริการน้ันมีความถูกตองทุกประการ โดยผูขอใชบริการตกลงวาสหกรณไมจําเปนตองรับผดิชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแกผูขอใชบริการ อันเน่ืองมาจาการใช

บรกิารสหกรณ ATM 

4. เม่ือผูขอใชบริการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู หนวยงานสังกัด และเลขหมายโทรศพัท จะตองแจงใหสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษร บรรดาเอกสารหรือหนังสือ

ใดๆ ที่สหกรณสงไปยังผูขอใชบริการตามตําบลท่ีอยูและ/หรอืหนวยงานตามที่แจงไว ใหถือวาผูขอใชบริการรับและทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แลว 

5. สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใชบรกิารสหกรณ ATM ตามแตเห็นสมควร และใหถือวาคูมือหรือเอกสารใดๆ 

เก่ียวกับการใชบริการสหกรณ ATM ซึ่งสหกรณไดมอบหรือสงใหผูใชบริการแลว หรือที่สหกรณประกาศหรือกําหนดระเบียบสหกรณเพิ่มเติมตอไปในภายหนาน้ัน เปน

สวนหน่ึงของขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใชบรกิารสหกรณ ATM นี้ดวย 

 

ลงช่ือ....................................................... ผูขอกู  ลงช่ือ.............................................. คูสมรสผูกูผูใหความยินยอม

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

 

ลงช่ือ ........................................................ พยาน  ลงช่ือ............................................... พยาน      

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

    ตําแหนง  กรรมการสหกรณ หรือ ผอ.เขต.,  ตําแหนง  กรรมการสหกรณ หรือ ผอ.เขต., 

     รองผอ.เขต. หรือ ผูอํานวยการ   รองผอ.เขต. หรือ ผูอํานวยการ 

หรือผูจัดการ หรือรองผูจัดการ   หรือผูจัดการ หรอืรองผูจัดการ   

 

ลงช่ือ....................................................... เจาหนาท่ี ลงช่ือ ................................................ผูรบัเงิน                

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

     



หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอ็ม) 
 

ที่  สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จํากัด  

วันท่ี .................................................................... 
 

ชื่อผูค้ําประกัน ..................................................................... 
 

ขาพเจา ................................................................ สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด เลขทะเบียน ................. 

รับราชการหรือทํางานประจําตําแหนง ........................................................สังกัด/โรงเรยีน ...................................................................

อําเภอ ........................................... จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา "ผูค้ําประกัน"  ไดทําหนังสอืค้ํา

ประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด  ซึ่งตอไปนี้ ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา  "สหกรณ"  เพ่ือเปนหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ........................................................................... กูเงนิ จํานวนเงินกู ......................................บาท 

ตามหนังสือเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอ็ม)  ลงวันท่ี ................................................................

และผูกูไดรับเงนิไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว  ผูค้ําประกันยินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวพรอมดอกเบ้ีย และคาสินไหมทดแทน

ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีนั้นดวย 

ขอ 2. ผูค้ําประกันไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ  1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงนิงวดชําระหนี้ 

อัตราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงนิกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไว  ในหนังสือกูเงนิสําหรับเงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผานชองทาง

อิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอ็ม) โดยตลอดแลว ผูค้ําประกันยอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคา

สินไหมทดแทน  ตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชําระครบถวนแลว 

ขอ 3. ผูค้ําประกันยอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหผูค้ําประกัน

หลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูกูจะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ํา

ประกันแทน 

ขอ 4. ในกรณีท่ีผูค้ําประกันตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูค้ําประกัน

แลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ผูค้ําประกันยินยอมชําระหน้ีโดยใหผูบังคบับัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและ

เงินอื่นใดของผูค้ําประกันทําการหักจํานวนเงิน ณ ท่ีจายชําระหนี้ ซึ่งผูค้ําประกันตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงนิอ่ืน

ใดของผูค้ําประกันสงตอสหกรณดวย โดยผูค้ําประกันไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับสหกรณ และ

ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ท้ังนี้จนกวาจะไดรับชําระหนี้ตามหนังสือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร 

(เอทีเอ็ม)  ที่ผูค้ําประกันไดค้ําประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแลว 

ขอ 5.  หากผูค้ําประกันไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในคาํขอกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร 

(เอทีเอ็ม) ผูค้ําประกันจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 

ผูค้ําประกันไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันน้ีโดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง  จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

ลงช่ือ...................................................... ผูค้ําประกัน  ลงช่ือ............................................. คูสมรสผูค้ําประกันผูใหความยินยอม

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

ลงช่ือ ........................................................ พยาน  ลงช่ือ............................................... พยาน      

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

ตําแหนง  กรรมการสหกรณ หรือ ผอ.เขต.,  ตําแหนง  กรรมการสหกรณ หรือ ผอ.เขต., 

      รองผอ.เขต. หรือ ผูอํานวยการ    รองผอ.เขต. หรอื ผูอํานวยการ 

 หรือผูจัดการ หรือรองผูจัดการ    หรือผูจัดการ หรือรองผูจัดการ   



 

 

 

หนังสือสัญญาปรับโครงสรางหนี้ตอทายสัญญากูเงิน 

สหกรณออมทรัพยครูพษิณุโลก จํากัด 
 

                              ทําที่ สหกรณออมทรัพยครูพิษณโุลก จํากัด 

             วันที่............................................................. 
 

 ขาพเจา .......................................................................... อายุ ...............ป เลขทะเบียนสมาชิก........................ 

ตําแหนง ................................... สังกัด .............................................อําเภอ ............................จังหวัด ........................  

ท่ีอยูปจจุบันเลขที่ ................... หมู .......... ถนน ....................................ตําบล.........................อําเภอ ........................ 

จังหวัด .................................. เบอรโทรศพัท ............................................. 
 

 มีความประสงคขอทําหนังสือสัญญาปรบัโครงสรางหนี้ใหไวแกสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด เพื่อเปน

หลักฐาน มีขอตกลงดังตอไปนี้ 
 

 ขอ 1. ขาพเจาตกลงยินยอมใหหนังสือสัญญาปรับโครงสรางหนี้ฉบับนี้เปนหนังสือตอทายสัญญากูเงินของ

ขาพเจา โดยใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญากูเงินดงักลาว 
 

 ขอ 2. ขาพเจาขอปรับโครงสรางหนี้ตามสัญญากูเงินประเภท ....................... เลขที่สัญญา .............................. 

ฉบับลงวันที่ ...................................... วงเงินกู ..................................... บาท  โดยขาพเจายอมรับวาเปนหนี้สหกรณฯ 

คงเหลือ ณ วันที่ ............................................. จํานวนท้ังสิ้น ....................................................... บาท 
 

 ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระหนี้เงินกูตามขอ2.โดยขอขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้เปนจํานวน

..............งวดจากเดิมชําระงวดละ ....................... บาท ขอสงชําระงวดละไมนอยกวา ......................... บาท สวนหนี้ที่

เหลือชําระเปนงวดสุดทายพรอมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณฯ  กําหนด เริ่มชํา ระงวดแรกภายในวันที่ 

............................................ และงวดตอไปจะชําระภายในทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือนติดตอกัน จนกวาจะชําระหนี้ให

ครบถวน 
 

 ขอ 4. ในกรณีอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตาม

ประกาศของสหกรณฯ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด 
 

 ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ งดการอนุมัติเงินกูทุกประเภท จนกวาขาพเจาจะชําระหนี้เปนงวดราย

เดือนตามขอ 2. ติดตอกันไมนอยกวา 120 วัน หรือ ขอ 3 ติดตอกันแลวไมนอยกวา 6 งวด โดยไมผิดนัดชําระหนี้ 
 

  

/ขอ 6. ในกรณี... 

 

 

ป.................../.........

.... 



 

 

ขอ 6. ในกรณีท่ีขาพเจาตกเปนผูผิดสัญญาฉบับนี้ขอใดขอหนึ่งใหถือวาผิดนัดทั้งหมด ยินยอมใหสหกรณฯ ให

ออกจากสมาชิกตามขอบังคับของสหกรณฯและยินยอมชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการทวงถามหนี้คาฤชาธรรมเนียม

คาทนายความ หรือคาเสียหายอื่นใด ที่เปนอุปกรณอันเกิดแกการผิดนัดชําระหนี้ จนเตม็จํานวนทุกประการ 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในหนังสือฉบับนี้ดวยดีตลอดแลวจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนา

พยาน 

 

ลงชื่อ ...................................................... ผูกู 

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

 

 ขาพเจาผูมีรายนามขางทายนี ้เปนผูค้ําประกันตามสัญญากูเงนิประเภท....................................ตามหนังสอืนี้ 

ของผูกู ตกลงยินยอมใหผูกูปรับปรุงโครงสรางหนี้ตอสหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากัด โดยขาพเจาทั้งหมดไดอาน

และเขาใจขอความโดยตลอดแลวและยินยอมตกลงตามขอความดังกลาวขางตน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอ

หนาพยานและใหถือเอาหนังสือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาค้ําประกันฉบับเดิมท่ีทําไวกับสหกรณฯ  

โดยใหมีผลผูกพันตามกฎหมายตอไป 

 

ลงชื่อ ............................................... ผูค้ําประกัน 
 

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

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................... พยาน/นิติกร 
 

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

 

ลงชื่อ ...............................................ผูจัดการ/รองผูจัดการ 
 

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

 



 
 

 

บันทึกแนบทายสัญญากูเงินฉุกเฉิน 

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร (เอทีเอ็ม) 

ของ..............................................................สมาชิกเลขที.่.......................สังกัด.................................................................

บานเลขที่ ..............หมูที่............ถนน............................ตําบล...........................อําเภอ........................จังหวัด.....................

เบอรโทรศัพทที่ติดตอได ............................................................... 
 

เขียนที่   สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จาํกัด 

วันที.่.............. เดือน...........................พ.ศ...................... 

ขาพเจา  ผูกู  ไดกูเงิน จากสหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากัด ตามสญัญากูเลขท่ี.................../....................   

ลงวันที.่........เดือน........................ พ.ศ. ...............   จํานวนเงินกู..........................บาท(...........................................) น้ัน   

ขาพเจา ผูกู มีความประสงคทําสัญญาผูกพันในฐานะลูกหน้ีที่พึงปฏิบัติตอเจาหนี้ และใหสหกรณในฐานะเจาหนี้ที่

ตองผกูพันตามสัญญาที่มีตอกัน  ดังนี้ 

1.  ขาพเจาจะชําระหน้ีเงินกูเปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยคนืใหแกสหกรณตามที่สหกรณกําหนดทุกเดือน 

2.  สหกรณยินยอมใหขาพเจาเบิกถอนเงินกูในวงเงินกูตามสัญญาไดเมื่อใดก็ได ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

     ของธนาคาร (เอทีเอ็ม) 

3.  กรณีสัญญากู สัญญาค้ําประกัน ครบกําหนดตามที่ระบุในสัญญาเดิมและไมมีการเปลีย่นแปลงวงเงินกู  

    สหกรณหรือผูกูมิไดบอกเลิกสัญญา ใหสัญญากูเดิมและบันทึกแนบทายนี้มีความผูกพันเหมือนสัญญากูเงิน 

    ทั่วไปทุกประการ จนกวาจะมีฝายใดฝายหนึ่งไดบอกเลิกสัญญา 

ขาพเจาผูมีรายชื่อดานลางนี้ ในฐานะผูกู หรือ ฐานะผูค้ําประกัน ตามสัญญาดังกลาวขางตน รับทราบและยินยอม

ใหสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด เปลี่ยนแปลงงวดชาํระหน้ี จาํนวนเงินชาํระหนี้ รวมทั้งรูปแบบการชําระหนี้ ได

ตามความเหมาะสม ตอไป 
 

 จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

  (ลงชื่อ).....................................................ผูกู            (ลงชือ่)................................................คูสมรสผูกู 

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

(ลงชื่อ).....................................................ผูค้ําประกัน  (ลงชือ่)................................................คูสมรสผูค้ําประกัน 

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

 

ขอรับรองวา  ผูกูและผูค้าํประกันไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา จริง 
 

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

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

ตําแหนง ......................................................... ตําแหนง ..................................................... 

    (ผอ.สพท./ผอ.ร.ร./ผูบังคับบัญชาชั้นตนที่เรียกอยางอ่ืน               กรรมการสหกรณ/ผูแทนสมาชิก (20:1) 

                                  กรรมการสหกรณ/ผูจัดการ/รองผูจัดการ) 



 

บันทึกยินยอมใหหนวยเบิกหักเงินชําระหนี้ธนาคาร 

ที่ สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 

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

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหหักเงินจากสวน 30% ชําระหนี้ธนาคารออมสิน 
 

เรียน   ...................................................................................................... 
 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหน้ีใหแกสวัสดิการ

ภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคําสั่งศาลปกครองกลาง ใหหนวยเบิกเงินหักเงินชําระหนี้ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกลาวไววา 

“ขอ 7 ขาราชการท่ีประสงคจะใหสวนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญ เพ่ือชําระหนี้เงินกู มีสิทธิที่จะเลือก 

ใชสวัสดิการภายในสวนราชการหรือสหกรณไดตามความประสงค แตท้ังน้ี การจะใหสวนราชการหักเงิน ณ ท่ีจาย เพ่ือชําระหนี้

เงินกูนั้น จะตองมีเงนิเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้แลวไมนอยกวาอัตรา ดังตอไปนี้ ฯลฯ 

(5) รอยละ 30 ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ในกรณีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการผูเบิก 

งดการหักเงนิจนกวาจะมีการดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง “ 

และ พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 กลาวไววา“ *มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปน

หนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ......ที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู หักเงินเดือน หรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ถึง

กําหนดจายแกสมาชิกน้ัน เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้

หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน 

 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม 

 การหักเงนิตามวรรคหน่ึง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตอง

ถูกหักตามกฎหมาย วาดวย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกฎหมาย วาดวย.............” 

 บัดนี้ สหกรณไดกําหนดแนวทางดําเนินงานใหสอดคลองกับโครงการแกปญหาหนี้สินของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และคําแนะนําของกรมสงเสริมสหกรณ และมิใหกระทบตอผลประกอบการของสหกรณ 

ซึ่งเปนของสมาชิกสวนใหญ และเพ่ือความมั่นคงแบบยั่งยืนของสหกรณตอไป 

 ดังน้ัน ขาพเจา......................................................................ตําแหนง...........................สังกัด.............................................. 

อําเภอ.........................................จังหวัดพิษณุโลก  มีเจตนายินยอมให.............................................................................................. 

ซึ่งทานเปนผูบังคับบัญชาในหนวยงานเบิกเงินของขาพเจา หักเงินไดของขาพเจาที่เหลือจากหักชําระหนี้ใหสหกรณแลวชําระหนี้

เงินกูใหแกธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารกรุงไทย ได แมวาเงินเหลือเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย ไมถึง 30% ตามคําสั่งศาล

ปกครองกลางก็ได โดยไมติดใจฟองรองเอาความผิดหรือใชสิทธิรองทุกขกลาวโทษตอทานหรือหนวยงานแตอยางใดและใครขอ

ความอนเุคราะหทาน ไดโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป ขอขอบพระคุณทานมา ณ ท่ีนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  และดําเนินการตามความประสงคตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

ผูกู 

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

ตําแหนง...................................................... 

 

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

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

สวนของสหกรณ 



 

บันทึกยินยอมใหหนวยเบิกหักเงินชําระหนี้ธนาคาร 

ที่ สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด 

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

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหหักเงินจากสวน 30% ชําระหนี้ธนาคารออมสิน 
 

เรียน   ...................................................................................................... 
 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การหักเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหน้ีใหแกสวัสดิการ

ภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับคําสั่งศาลปกครองกลาง ใหหนวยเบิกเงินหักเงินชําระหน้ีตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกลาวไววา 

“ขอ 7 ขาราชการท่ีประสงคจะใหสวนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญ เพ่ือชําระหนี้เงินกู มีสิทธิที่จะเลือก 

ใชสวัสดิการภายในสวนราชการหรือสหกรณไดตามความประสงค แตท้ังน้ี การจะใหสวนราชการหักเงิน ณ ท่ีจาย เพ่ือชําระหนี้

เงินกูนั้น จะตองมีเงนิเดือนสุทธิหลังจากหักชําระหนี้แลวไมนอยกวาอัตรา ดังตอไปนี้ ฯลฯ 

(5) รอยละ 30 ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555  ในกรณีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการผูเบิก 

งดการหักเงนิจนกวาจะมีการดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง “ 

และ พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 กลาวไววา“ *มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกไดทําความยินยอมเปน

หนังสือไวกับสหกรณ ใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ......ที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู หักเงินเดือน หรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ถึง

กําหนดจายแกสมาชิกน้ัน เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้

หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ใหหนวยงานนั้นหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนั้นใหแกสหกรณโดยพลัน 

 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม 

 การหักเงนิตามวรรคหน่ึง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตอง

ถูกหักตามกฎหมาย วาดวย กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกฎหมาย วาดวย.............” 

 บัดนี้ สหกรณไดกําหนดแนวทางดําเนินงานใหสอดคลองกับโครงการแกปญหาหนี้สินของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และคําแนะนําของกรมสงเสริมสหกรณ และมิใหกระทบตอผลประกอบการของสหกรณ 

ซึ่งเปนของสมาชิกสวนใหญ และเพ่ือความมั่นคงแบบยั่งยืนของสหกรณตอไป 

 ดังน้ัน ขาพเจา......................................................................ตําแหนง...........................สังกัด.............................................. 

อําเภอ.........................................จังหวัดพิษณุโลก  มีเจตนายินยอมให.............................................................................................. 

ซึ่งทานเปนผูบังคับบัญชาในหนวยงานเบิกเงินของขาพเจา หักเงินไดของขาพเจาที่เหลือจากหักชําระหนี้ใหสหกรณแลวชําระหนี้

เงินกูใหแกธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารกรุงไทย ได แมวาเงินเหลือเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย ไมถึง 30% ตามคําสั่งศาล

ปกครองกลางก็ได โดยไมติดใจฟองรองเอาความผิดหรือใชสิทธิรองทุกขกลาวโทษตอทานหรือหนวยงานแตอยางใดและใครขอ

ความอนเุคราะหทาน ไดโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอไป ขอขอบพระคุณทานมา ณ ท่ีนี้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห  และดําเนินการตามความประสงคตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

ผูกู 

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

ตําแหนง...................................................... 

 

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

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

สวนของสาํนักงานเขตฯ 



เอกสารประกอบหนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย 

 
 1.  หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร     จํานวน 1 ฉบับ 

   - กรอกรายละเอียดตามตัวอยางแนบทาย และลงลายมือผูขอใชบริการใหตรงกับ 

     ที่ใหไวกับทางธนาคารกรุงไทย 
 

2. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   จํานวน  1 ฉบับ 
 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   จํานวน 1 ฉบับ 

 



 

คาํขอใชบรกิาร/เปลีย่นแปลงขอมลู 
และหนงัสอืยินยอมใหหกับญัชเีงินฝากธนาคารเพือ่ชาํระคาสินคา/คาบรกิาร/คาสาธารณปูโภค 

เลขที่อางองิ (สวนของธนาคาร)..................................................................            
เรียน   บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/หนวยงาน..............................................

 ขาพเจา (บุคคลธรรมดา /บริษัท /หางหุนสวนจํากัด /หนวยงาน)............................................................................................(ภาษาไทย) 
สถานที่ติดตอ เลขที่.............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย........................................................ถนน................................................... 
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย...................... 
... 

โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ.................................... Email................................................................................................. 
 

เลขประจําตัวประชาชน(Citizen ID) / เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร(Tax ID):   

โดย นาย/นาง/นางสาว ....................................-..............................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปน้ี 

สวนที ่1 ขอมูลบริการหกับญัชอีตัโนมตั ิ    สมัครใชบริการ  แกไข / เปล่ียนแปลงขอมูล  ยกเลิกบริการ 

• โปรดระบุหนวยงาน/บริษัท ที่ตองการชําระคาบริการ (Company Name)     สหกรณออมทรัพยครพูิษณุโลก จํากดั      Company Code     phsc025076
 

สวนที ่2 เลอืกประเภทบริการ และลักษณะการยนิยอมใหหักบญัชเีงนิฝาก (อางอิงขอตกลงการใหบริการ สวนที่ 4ขอ 4.1 - 4.4) 

 หักบญัชอีตัโนมตัผิานระบบ Direct Debit (เลือกลักษณะการยินยอมใหหักบัญชีไดเพียง 1 ชองเทาน้ัน)  
 ยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.1) 
 ยินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน (4.2) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.3) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีชําระบางสวน (4.4) 

  หกับญัชอีตัโนมตัผิานระบบ CGP -ePaynet 
(เฉพาะการยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทาน้ัน(4.1)) 

สวนที ่3 ขอมูลบญัชเีงนิฝากที่ประสงคใหธนาคารหกับญัช ี
เฉพาะเจาหนาทีธ่นาคาร  
บันทึก ....................ตรวจสอบ .................

• เลขท่ีบัญชีธนาคาร (A/C Number): - -    ชื่อบัญชีธนาคาร (Account Name): ………………………………………………….

• รหัสประจําตัวผูจาย(Customer ID): ………………………………………………………………..(สูงสุด 15 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ CGP-ePaynet 

• ีรหัสอางอิง 1(Ref No. 1):  เลขทะเบียนสมาชิก  ………………………………………………(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• รหัสอางอิง 2(Ref No. 2): ……………………………………………………..…………………………..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit

• วงเงินที่ยินยอมใหหักบัญชีในแตละคร้ังไมเกิน.........................บาท(................................................)เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• การแจงเตือนผลการสมัคร และผลการทํารายการทางบัญชี (เฉพาะกรณีการหักบัญชีอัตโนมัติผนระบบ CGP-ePaynet เทาน้ัน) 

     ตองการ      Email......................................  SMS (หมายเลขโทรศัพทมอืถือ)....................... (SMS ธนาคารคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงกับลูกคา)  

      ไมตองการ  

สวนที ่4 ขอตกลงการใชบรกิาร 

            ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัดหรือ หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเปนผูมีชื่อและที่อยูปรากฏในคํา
ขอใชบริการฉบับนี้  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมใหธนาคาร Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ    ผูขอใชบริการตามที่ระบุไวขางตน เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ
คาบริการ และ/หรือคาสาธารณูปโภค และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/บริษัท (Service Provider) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปดบริการ” และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้  
4.1 กรณียินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชี
ของผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ 
Online Real Time ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.2 กรณียินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของ
ผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online 
Real Time  ทั้งนี้หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงิน
จํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอเปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน       
4.3 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็ม ตามจํานวนเงินที่ผูขอใช
บริการตองชําระใหแกผูขอเปดบริการได  จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินใน
บัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.4 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็มตามจํานวนเงินที่ตองชําระใหแก  
ผูขอเปดบริการได จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับ
จากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้ หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงินจํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอ
เปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน        
            ในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่ผูขอเปดบริการแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการ Hold 
และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะ Online Real Time เรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากผูขอเปดบริการโดยตรง  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรอง
ใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารได Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อชําระหนี้แกผูขอเปดบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time และในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวนั้น ผูขอใชบริการไมประสงคจะ
ใหธนาคารแจงผลการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตอยางใด เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือจากใบรับ
ใบเสร็จรับเงินของผูขอเปดบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ตามอัตราและกําหนดเวลาที่
ธนาคารกําหนด และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งอัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
           หากผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตางๆ ผูขอใชบริการจะดําเนินการแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  1 วัน และ
จะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และการใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม การใหความยินยอมในการHold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําขอใชบริการฉบับนี้ ยังมีผล
ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการ หรือจนกวาผูขอใชบริการจะไดมีหนังสือ
แจงเพิกถอนไปยังธนาคารและผูขอเปดบริการ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

 
 
 

 

ตรวจสอบลายมือช่ือเจาของบัญชีแลวถูกตอง 

ลงช่ือ...................................................    

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

ผูรับมอบอํานาจสาขา /หนวยงาน 

อนุมัติการใชบริการ

ลงช่ือ........................................................ 

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

    ผูจัดการสาขา/หัวหนาหนวยงาน 

 ลงชื่อ.............................................................. หนวยงาน/บริษัท …………………………

วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....................

KTB - DDR Hold/Partial .App – 2010V01 

หนา  1 จาก 1

ลงชื่อผูขอใชบริการ 
ลงช่ือ...................................................................................................... 

(ตามลายมือช่ือท่ีใหไวกับธนาคาร) 

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

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 

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

เฉพาะเจาหนาท่ีบริษัท (กรณีลูกคายื่นแบบที่บริษัท)  
ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูใหความยินยอม ซ่ึงไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง

    /

   /
/

________________________



 

คาํขอใชบรกิาร/เปลีย่นแปลงขอมลู 
และหนงัสอืยินยอมใหหกับญัชเีงินฝากธนาคารเพือ่ชาํระคาสินคา/คาบรกิาร/คาสาธารณปูโภค 

เลขที่อางองิ (สวนของธนาคาร)..................................................................            
เรียน   บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/หนวยงาน..............................................

 ขาพเจา (บุคคลธรรมดา /บริษัท /หางหุนสวนจํากัด /หนวยงาน).......................... นายประหยดั  มธัยสัถ์  ..........................................(ภาษาไทย) 
สถานทีต่ิดตอ เลขที่.........79...........หมูที่......3.......ตรอก/ซอย....................-....................................ถนน...............พุทธบูชา....................... 
แขวง/ตําบล............หวัรอ................เขต/อําเภอ...............เมือง.....................จังหวัด.........พษิณุโลก........... รหัสไปรษณีย.....65000......... 
... 

โทรศัพท....................................โทรศพัทมือถือ.........088-2888888...........................

 Email................................................................................................. 

 

เลขประจําตัวประชาชน(Citizen ID) / เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร(Tax ID):   

โดย นาย/นาง/นางสาว ....................................-..............................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปน้ี 

สวนที ่1 ขอมูลบริการหกับญัชอีตัโนมตั ิ    สมัครใชบริการ  แกไข / เปล่ียนแปลงขอมูล  ยกเลิกบริการ 

• โปรดระบุหนวยงาน/บริษัท ที่ตองการชําระคาบริการ (Company Name)     สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จาํกดั      Company Code     phsc025076
 

สวนที ่2 เลอืกประเภทบริการ และลักษณะการยนิยอมใหหักบญัชเีงนิฝาก (อางอิงขอตกลงการใหบริการ สวนที่ 4ขอ 4.1 - 4.4) 

 หักบญัชอีตัโนมตัผิานระบบ Direct Debit (เลือกลักษณะการยินยอมใหหักบัญชีไดเพียง 1 ชองเทาน้ัน)  
 ยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.1) 
 ยินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน (4.2) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.3) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีชําระบางสวน (4.4) 

  หกับญัชอีตัโนมตัผิานระบบ CGP -ePaynet 
(เฉพาะการยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทาน้ัน(4.1)) 

สวนที ่3 ขอมูลบญัชเีงนิฝากที่ประสงคใหธนาคารหกับญัช ี
เฉพาะเจาหนาทีธ่นาคาร  
บันทึก ....................ตรวจสอบ .................

• เลขท่ีบัญชีธนาคาร (A/C Number): - -    ชื่อบัญชีธนาคาร (Account Name): ………………………………………………….

• รหัสประจําตัวผูจาย(Customer ID): ………………………………………………………………..(สูงสุด 15 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ CGP-ePaynet 

• ีรหัสอางอิง 1(Ref No. 1):  เลขทะเบียนสมาชิก  ………………………………………………(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• รหัสอางอิง 2(Ref No. 2): ……………………………………………………..…………………………..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit

• วงเงินที่ยินยอมใหหักบัญชีในแตละคร้ังไมเกิน.........................บาท(................................................)เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• การแจงเตือนผลการสมัคร และผลการทํารายการทางบัญชี (เฉพาะกรณีการหักบัญชีอัตโนมัติผนระบบ CGP-ePaynet เทาน้ัน) 

     ตองการ      Email......................................  SMS (หมายเลขโทรศัพทมอืถือ)....................... (SMS ธนาคารคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงกับลูกคา)  

      ไมตองการ  

สวนที ่4 ขอตกลงการใชบรกิาร 

            ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัดหรือ หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเปนผูมีชื่อและที่อยูปรากฏในคํา
ขอใชบริการฉบับนี้  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมใหธนาคาร Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ    ผูขอใชบริการตามที่ระบุไวขางตน เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ
คาบริการ และ/หรือคาสาธารณูปโภค และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/บริษัท (Service Provider) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปดบริการ” และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้  
4.1 กรณียินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชี
ของผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ 
Online Real Time ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.2 กรณียินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของ
ผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online 
Real Time  ทั้งนี้หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงิน
จํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอเปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน       
4.3 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็ม ตามจํานวนเงินที่ผูขอใช
บริการตองชําระใหแกผูขอเปดบริการได  จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินใน
บญัชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.4 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็มตามจํานวนเงินที่ตองชําระใหแก  
ผูขอเปดบริการได จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับ
จากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้ หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงินจํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอ
เปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน        
            ในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่ผูขอเปดบริการแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการ Hold 
และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะ Online Real Time เรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากผูขอเปดบริการโดยตรง  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรอง
ใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารได Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อชําระหนี้แกผูขอเปดบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time และในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวนั้น ผูขอใชบริการไมประสงคจะ
ใหธนาคารแจงผลการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตอยางใด เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือจากใบรับ
ใบเสร็จรับเงินของผูขอเปดบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ตามอัตราและกําหนดเวลาที่
ธนาคารกําหนด และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งอัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
           หากผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตางๆ ผูขอใชบริการจะดําเนินการแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  1 วัน และ
จะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และการใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม การใหความยินยอมในการHold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําขอใชบริการฉบับนี้ ยังมีผล
ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการ หรือจนกวาผูขอใชบริการจะไดมีหนังสือ
แจงเพิกถอนไปยังธนาคารและผูขอเปดบริการ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

 
 
 

 

ตรวจสอบลายมือช่ือเจาของบัญชีแลวถูกตอง 

ลงช่ือ...................................................    

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

ผูรับมอบอํานาจสาขา /หนวยงาน 

อนุมัติการใชบริการ

ลงช่ือ........................................................ 

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

    ผูจัดการสาขา/หัวหนาหนวยงาน 

 ลงชื่อ.............................................................. หนวยงาน/บริษัท …………………………

วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....................

KTB - DDR Hold/Partial .App – 2010V01 

หนา  1 จาก 1

ลงชื่อผูขอใชบริการ 
ลงช่ือ...................................................................................................... 

(ตามลายมือช่ือท่ีใหไวกับธนาคาร) 

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

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 

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

เฉพาะเจาหนาท่ีบริษัท (กรณีลูกคายื่นแบบที่บริษัท)  
ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูใหความยินยอม ซ่ึงไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง

    /

   /
/

________________________
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0123456

ประหยัด  มัธยัสถ์

   1     2    1       0       1    2    1    1     1    0 นายประหยัด  มัธยัสถ์

 **แบบตัวอย่างการกรอกข้อมูล**




