ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
เรือ่ ง โครงการสินเชื่อสุขใจ
......................................
อาศัยอํานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2563 ข้อ 67 , 68 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ จํากัด ชุดที่ 32 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ได้พิจารณากําหนดโครงการสินเชื่อสุขใจ โดยมี
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์
2. เพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกในการวางแผนทางการเงิน
3. เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก
คุณสมบัตขิ องผูก้ ู้
1. เป็นสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการบํานาญ หรือลูกจ้างประจําสังกัด กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือลูกจ้างที่รับบําเหน็จรายเดือน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์
2. ผู้กู้ต้องส่งค่าหุ้นขั้นต่ําไม่น้อยกว่าเดือนละ 300.00 บาท
3. ณ วันที่ขอกู้เงินต่อสหกรณ์ มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ไม่เกินกว่า ร้อยละ 70 ของจํานวน
เงินค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
วงเงินกู้
ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าหุ้นทีม่ ีอยู่กับสหกรณ์ ณ วันที่กู้
การครบกําหนดชําระ
สัญญาเงินกู้ครบกําหนดชําระดังนี้
1. ชําระคืนเงินกู้ทั้งจํานวน
2. ชําระคืนเงินกู้บางส่วนถือว่าสัญญาครบกําหนดชําระ
3. ขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ
อัตราดอกเบีย้
1. อัตราดอกเบี้ย ต่าํ กว่า อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ ร้อยละ 2.50 ต่อปี
(ปัจจุบนั เท่ากับ ร้อยละ 3.50 ต่อปี) ตามประกาศ เรื่อง กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
2. สําหรับระยะเวลาที่สหกรณ์ได้รับดอกเบี้ยต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามประกาศ
ของสหกรณ์ สหกรณ์ไม่จดั สรรเงินเฉลีย่ คืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกที่กู้เงินตามโครงการนี้
3. ให้ผู้กู้ชําระเฉพาะดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ชําระดอกเบี้ยในวันถัดจากวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี และยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินปั นผลและเฉลี่ยคืน เว้นแต่เงินปันผลและเฉลี่ยคืนไม่เพียงพอผู้กู้
ต้องดําเนินการชําระดอกเบี้ยให้ครบถ้วนตามกําหนด

-2เงื่อนไขอืน่ ๆ
1. ผู้กู้เงินตามโครงการนี้สามารถมีหนี้เงินกู้อื่นได้ แต่ต้องมีหนี้เงินกู้รวมกันไม่เกินกว่า
ร้อยละ 95 ของหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่กู้
2. สามารถนําเงินกู้โครงการนี้หักกลบลบหนี้เงินกู้ประเภทอื่นได้
3. สหกรณ์ไม่เรียกเก็บชําระหนี้รายเดือน
4. การชําระดอกเบี้ยให้หักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ได้รับทุกปี ให้หกั เงินปันผลและเฉลีย่ คืน
ชําระก่อนส่วนที่เหลือจึงจ่ายให้ผู้กู้
5. ในกรณีที่ผถู้ ูกอายัดเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้ถือว่าหนี้เงินกู้ถึงกําหนดชําระโดยสิ้นเชิง
6. กรณีผู้กู้มีหรือเคยมีประวัติการเงินเสียหาย เช่น ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องดําเนินคดีบังคับคดี หรือ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกู้เงินของสหกรณ์ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการในการที่จะ
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้เงินกู้เป็นรายกรณี
7. คําวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการดําเนินการให้ถือเป็นที่สุด
การดําเนินโครงการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผูบ้ ริหารโครงการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายปราโมช ฉัตรพรรณรังสี)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด

รับที่.....................................................
วันที่……./……..…………/………….

เห็นควรอนุมัติ
อนุมัติ.........……………………………...บาท

คําขอกูเ้ งินกูส้ ามัญ

………………………………………….…………

โครงการสินเชือ่ สุขใจ

หนังสื อกูท้ ี่……………./……………..
วันที่……./……..…………/………….

.……../………../….….
เขียนที่…………….…………….……..………………..……….
วันที.่ ....……………………………....……….…………..……..
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว....................................................................………..........เลขทะเบียนที่...........................
อายุ…………........ปี เป็น ผู้รับบํานาญ อื่นๆ................................................................................................................
ตําแหน่ง...............................................………………… สังกัด...........................................เงินเดือน....................................บาท
เลขประจําตัวประชาชน - ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...............................................
หมู่ท…ี่ ……….…….……….ถนน.......................................ตําบล/แขวง…….....……..…..……….อําเภอ/เขต......................……...…..
จังหวัด……………….…….........รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์...............................ข้าพเจ้า ไม่มีคู่สมรส มีคู่สมรส
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์จํานวนเงิน………….……..……...…บาท (.........................................................…)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดังต่อไปนี้
1.1 เพื่อ.............................................................................................................................................................
ข้อ 2. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหนุ้ อยู่ในสหกรณ์รวมจํานวน……….…….….…….…หุ้น เป็นเงิน..........…………..………………….บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ……………………..…………บาท
ข้อ 3. เมื่อสมาชิกภาพของข้าพเจ้าสิ้นสุดลงข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์มสี ทิ ธินําเงินตามมูลหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ไปหักกลบ
ลบหนี้ ในฐานะเจ้าหนี้บุรมิ สิทธิ เหนือเงินค่าหุ้น
ข้อ. 4 ระยะเวลาการครบกําหนดชําระ
4.1 สัญญาเงินกู้ครบกําหนดชําระเมื่อผู้กู้ชําระคืนทั้งจํานวน หรือ ขาดสมาชิกภาพ
4.2 ให้ผู้กู้ชําระเฉพาะดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ชําระดอกเบี้ยในวันถัดจากวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี
และยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เว้นแต่เงินปันผลและเฉลี่ยคืนไม่เพียงพอผู้กู้ต้องดําเนินการชําระ
ดอกเบี้ยให้ครบถ้วนตามกําหนด
ข้อ 5. ในการกูเ้ งินตามคําขอกู้นี้ คู่สมรส ของข้าพเจ้าได้ทําหนังสือยินยอมให้กู้เงินสหกรณ์ไว้เป็นหลักฐานในท้าย
หนังสือกู้นี้ด้วยแล้ว
ลงชื่อ…………………………………….……………………… ผู้ขอกู้
(……………………..…………………….………………)

หมายเหตุ : สมาชิกผูก้ ทู้ กุ คนต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องมาด้วย
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สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์บนั ทึก
รายการเกี่ยวกับหนีค้ า้ งชําระของผูข้ อกู้
ลําดับ
(1)
(2)
(3)
(4)

หนี้เงินกู้ประเภท

ไม่มี

สัญญาเลขที่

มี ดังนี้
ต้นเงิน

ดอกเบี้ย

รายการเกี่ยวกับวงเงินกูข้ องผูข้ อกู้ จํานวนเงินกู…้ ………………………………………….……บาท
เงินได้
รายเดือน(บาท)

จํากัดวงเงินกู้
(บาท)

สามัญ

ต้นเงินกู้คงเหลือ (บาท)
ฉุกเฉิน

รวม

วงเงินกู้คงเหลือ
(บาท)

.

.........…………………………………..….เจ้าหน้าที่
ณ.วันที่.......................................

หนังสือกู้ที่.........................

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
หนังสือเงินกูส้ ามัญ
โครงการสินเชื่อสุขใจ
ที…่ .…………/…………………
วันที…่ …….……………………………………………………
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………….………..…………..…….………………….………………สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด เลขทะเบียนที่......……..…….รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง..................…………………..
สังกัด……………….…..………………………..……..….........เลขประจําตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................หมู่ที่………….…….……….ถนน...................................ตําบล/แขวง………………….......……….
อําเภอ/เขต....................……...….....จังหวัด……………….…….........รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์………………............….....
ขอทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ให้หนังสือกู้เงินนี้จะใช้คําว่า “สหกรณ์”
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจํานวน….……….....…..…..……….…..บาท (.....……………..….……………………….…..)
และข้าพเจ้าได้รับเงินดังกล่าวนั้น ในวันที่ทําหนังสือกู้นี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ. 2 ระยะเวลาการครบกําหนดชําระ
2.1 สัญญาเงินกู้ครบกําหนดชําระเมื่อผู้กู้ ชําระคืนทั้งจํานวน หรือ ขาดสมาชิกภาพ
2.2 ข้าพเจ้าจะส่งชําระเฉพาะดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ชําระดอกเบี้ยในวันถัดจากวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี และยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน เว้นแต่เงินปันผลและเฉลี่ยคืนไม่เพียงพอผู้กู้ต้องดําเนินการ
ชําระดอกเบี้ยให้ครบถ้วนตามกําหนด
ในกรณีทสี่ หกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนําเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์เพื่อ..............................................................................
....................................................................................................................................................................................................
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับและระเบียบ ฯ ของสหกรณ์ที่กําหนดไว้หรือในกรณี
ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เงินกู้นี้เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพัก
คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 19 ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้าย
จากราชการหรืองานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 32(3) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและ
จัดการ ชําระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชําระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่ได้กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานราชการหักเงินบําเหน็จ บํานาญ เงินกบข. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่
ทางราชการ จะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
(ต่อ)

-2ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ โดยทันที
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สิน ตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลําเนา
อยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือทุกประการ
ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้ทําหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือน และเงินได้อื่นมอบไว้ให้สหกรณ์เก็บไว้
เป็นหลักฐาน
ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้นี้
ข้าพเจ้าได้อา่ นข้อความในหนังสือกูน้ ี้โดยตลอด เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
…………………….……………..……………….…………ผู้กู้
คําเตือน
ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กําหนดไว้ใน
แบบคําขอกู้และหนังสือกู้นี้ โดย ต้องลงลายมือ
ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่ใช้วธิ ีพมิ พ์ ผู้กตู้ ้อง ลง
ลายมือชือ่ กํากับไว้ทกุ หน้า ให้ถูกต้องและครบถ้วน
มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา

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

คํายินยอมของคูส่ มรส
(ใช้เฉพาะกรณีผู้กู้มีคสู่ มรสแล้ว)
วันที่…………………………………………..........……….
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………...…………….................................................…………….เป็นคู่สมรสของ
นาย/นาง/นางสาว………..………................................…………ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้
…….............….…………....……………………….คูส่ มรสของผู้กู้
(................................................................)
……………………….…………………..………….…พยาน
(……………………………………………..…………)

-3การรับเงินกู้

กรณีผกู้ รู้ บั เงินกูด้ ว้ ยตนเอง
ข้าพเจ้า…………………….…………………………….……….ได้รับเงินกู้ จํานวนเงิน…………..…….……………………..บาท
(…………………………………………………………) ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้วเมื่อ วันที่………………………………
(ลงชื่อ)…….………….......………………………………..ผู้กู้/ผู้รบั เงิน
(………..………………..……………………………)
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)

กรณีผกู้ ใู้ ห้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ข้าพเจ้าผู้กู้ไม่สามารถรับเงินกู้ด้วยตนเองได้จึงขอให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

กรุงไทย

ไทยพาณิชย์

- -

-

สาขา…….............………..….ประเภท………........................ เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี…………………….…………….........................โดยให้ถือเอาวันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นวันที่ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้
(ลงชื่อ)…………..………..………………..……….…….ผู้กู้/ผูร้ ับเงิน
(……………………………......………………..…)

กรณีผกู้ มู้ อบอํานาจให้ผอู้ ื่นรับเงินกูแ้ ทน
ข้าพเจ้าผู้กู้ไม่สามารถมารับเงินกู้นี้ด้วยตนเองได้ จึงขอมอบอํานาจให้
นาย/นาง/นางสาว………………..………………………………….ตําแหน่ง…………………………….…………………………………………
สังกัด………………..……….….………………เป็นผู้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้นี้จากสหกรณ์แทนข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน
เป็นลูกหนี้ต่อสหกรณ์ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้รับมอบอํานาจเป็นต้นไป
คําเตือน
กรณีมอบอํานาจขอให้แนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูม้ อบและผู้รบั มอบอํานาจ พร้อม
รับรองสําเนา มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์

………..……………………………..………………….ผู้มอบอํานาจ
…….…………………………………………………….ผู้รับมอบอํานาจ
…...…………...…………......………………………..พยาน
(....……………….……..………………………..……)
….……..…………...……………………………….....พยาน
(..................................................................)

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………………..…….……………….……ผู้รับมอบอํานาจได้รับเงิน
จํานวน……………………….……………………..บาท (…………..……………………………………….……) ตามหนังสือกู้ฉบับนี้เป็นการ
ถูกต้องแล้วเมื่อวันที่………….…………………………
(ลงชื่อ)……...…………………..……………………….ผู้รับเงิน
(………..………………….………..…………….)
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ลงชื่อ) …………..………………….…………...เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
-------------/------------/----------

หนังสือยินยอมให้สว่ นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
(สําหรับเก็บไว้ทสี่ หกรณ์)
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ...............
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...................................................................………..........เลขทะเบียนที่.......................
อายุ……………........ปี เป็น ผู้รับบํานาญ อื่นๆ..........................................................................
ตําแหน่ง..........................................………………… สังกัด......................................เงินเดือน.........................................บาท
เลขประจําตัวประชาชน - ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................................
หมู่ท…ี่ ……….…….……….ถนน..................................ตําบล/แขวง…….....……..…..……….อําเภอ/เขต...........……..…...…….....
จังหวัด……………….…….………..........รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์......................................มีความประสงค์ให้
ส่วนราชการหักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ทีข่ ้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้
ความยินยอมไว้กับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินได้อื่น ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี้ ชําระ
ค่าหุ้น หรือเงินอื่น แล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็น ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการและได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินจากเงินบําเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จํากัด แจ้งและส่งเงินจํานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าตอบแทน และเงินได้อื่น ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อหักชําระ
หนี้ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 แล้ว (ถ้ามี)
ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ คํายินยอมทั้งหมด
หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่1 เก็บไว้ที่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เบิกจ่ายเงินได้รายเดือน ฉบับ
ที่ 2 เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว
ลงชื่อ...............................................................................ผู้ให้คํายินยอม
(..............................................................................)
ลงชื่อ................................................................................พยาน
(...............................................................................)
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(...............................................................................)

