ยืน่ ชุดสมัครพร้อมเอกสาร ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาคาสัง่ บรรจุ หรื อโอนย้าย (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือน

ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด
เขียนที่ ...............................................................
วันที่ ............ เดือน....................... พ.ศ. ..............
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด
ข้าพเจ้า ........................................................................................ ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้านเลขที่ ...................
หมู่ที่ ........... ซอย ........................... ถนน ................................... ตาบล......................... อาเภอ ..............................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณี ย ์ ......................... โทรศัพท์(มือถือ) .......................................
เลขประจาตัวประชาชน (13 หลัก) ............................................................ ได้ทราบข้อความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด โดยตลอดแล้ว เห็ นชอบในความมุ่งหมายของสหกรณ์ฯ
จึงสมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และขอให้ถอ้ ยคาเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ามีอายุ..................... ปี (วัน/เดือน/ปี เกิด)......................................................................................
2. ข้าพเจ้ารับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง............................................................. สังกัด /โรงเรี ยน
..................................................... อาเภอ............................ จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย.์ .........................
3. ข้าพเจ้ารับเงินเดือน............................ บาท รับเงินอื่น ๆ............................ บาท รวมรับเงินได้รายเดือน
เดือนละ.................................. บาท
4. ข้าพเจ้ามิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เดียวกัน
5. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้าขอแสดงความจานงส่ งเงินค่าหุ ้นรายเดือนต่อสหกรณ์ ในอัตราเดือนละ
.................... บาท หรื อตามระเบียบสหกรณ์ฯ
6. ข้าพเจ้าขอแถลงรายการหนี้ สินทั้งหมดซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูด่ งั ต่อไปนี้
(แสดงรายละเอียดของแต่ละรายการ คือ ชื่อและสานักงานเจ้าหนี้ , วันที่เป็ นหนี้ , จานวนหนี้ สินเริ่ มแรก
จานวนต้นเงินคงเหลือ, จานวนดอกเบี้ยค้างชาระ, อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี , หลักประกันที่ให้ไว้ และ
วัตถุประสงค์ที่เป็ นหนี้ให้ครบถ้วนทุกรายการ)
รายชื่อเจ้าหนี้
วันที่เป็ นหนี้ จานวนเงินเริ่ มแรก จานวนเงินคงเหลือ ดอกเบี้ยค้างชาระ

-27. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิก ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ เพื่อชาระหนี้ สิน ซึ่ งข้าพเจ้ามี
อยูด่ งั กล่าวในข้อ 5 นั้น เป็ นเงินจานวน ...................................... บาท
ในกรณี ที่มีหนี้สินอยู่ แต่ไม่ประสงค์ขอกูเ้ งินเพื่อชาระหนี้ สินนั้น หรื อขอกูน้ อ้ ยกว่าจานวนหนี้สินนั้น
ข้าพเจ้าขอชี้แจงเหตุผล ดังต่อไปนี้
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................... ...........................................................
..........................................................................................................................................................
8. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกข้าพเจ้ายินยอม และขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้า เมื่อได้รับจดหมายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ฯ โปรดหักจานวนเงินค่าหุ ้นรายเดื อน และ
จานวนเงินงวดชาระหนี้ ซึ่ งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์ฯ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ าย เพื่อ
ส่ งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย
9. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ฯ ตกลงให้ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกได้ ข้าพเจ้าจะ
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ทั้งชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และค่าหุ ้นรายเดือนครั้งแรกต่อสหกรณ์ฯ
ให้เสร็ จภายในวันนั้น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ จะได้กาหนดการชาระเงินจานวนดังกล่าวนี้
ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ปฏิบตั ิตามความในข้อ 7 ด้วย
10. ถ้าข้าพเจ้าได้เป็ นสมาชิกจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ทุกประการ

ลายมือชื่อ .......................................................... ผูส้ มัคร
(..............................................................)

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
(
(

) เห็นสมควรให้สมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้
) ไม่สมควรให้สมัครเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพราะ .................................................................................

ลายมือชื่อ ....................................................... ผูบ้ งั คับบัญชา
(.............................................................)
หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชา ต้ องเป็ นผู้อานวยการเท่ านั้น

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด
7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

ทะเบียนสมาชิก
ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ............ ปี สัญชาติ................... สมาชิก
เลขทะเบียนที่.............................. เป็ นสมาชิกโดยลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อของผูซ้ ่ ึ งเป็ นสมาชิก ในการขอจด
ทะเบียนสหกรณ์ฯ นี้ ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และเงินค่าหุ ้นแรกเข้า ในวันที่.........................................
ข้าพเจ้าผูพ้ นั ตนในอันที่จะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นสาคัญ ต่อหน้าพยาน
ลายมือชื่อ........................................................... สมาชิก
(.........................................................)
ลายมือชื่อ........................................................... พยาน (เจ้าหน้าที่การเงิน)
(.........................................................)
ลายมือชื่อ........................................................... พยาน (ผูบ้ งั คับบัญชา)
(.........................................................)
ณ วันที่.............. เดือน........................... พ.ศ. ...................

รายการสั งกัดและตาแหน่ ง
สังกัด / โรงเรี ยน

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ลายมือชื่อ........................................................... เจ้าหน้าที่ สหกรณ์
(.........................................................)
วันที่............. เดือน....................... พ.ศ. ..................
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หนังสื อให้ ความยินยอมของคู่สมรส

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............. เดือน............................... พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า ....................................................................... ยินยอมให้ .............................................................
ซึ่ งเป็ น.................... (โปรดระบุ สามี / ภรรยา) ของข้าพเจ้า ทานิ ติกรรมอันเป็ นการจัดการสิ นสมรส กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด ทั้งที่ได้ทาไว้แล้ว และ/หรื อจะทาขึ้นในวันหนึ่ งวันใดในภาย
หน้าตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะบอกเลิกเป็ นหนังสื อต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด

ลายมือชื่อ............................................................ สามี / ภรรยา
(........................................................)
ลายมือชื่อ......................................................... พยาน (สมาชิกสหกรณ์)
(....................................................)
ลายมือชื่อ.......................................................... พยาน (สมาชิกสหกรณ์)
(.....................................................)

ทะเบียนรับเลขที่.........................
วันที่.............................................

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
วันที่..................................................................
ข้าพเจ้า..............................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................สังกัด(โรงเรี ยน)...............................................
ตาแหน่ง...............................................วัน/เดือน/ปี เกิด.........................................อายุ............ปี ที่อยูส่ ามารถติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่...................หมู่ที่............ซอย...................................หมู่บา้ น...................................ถนน...................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด................................รหัสไปรษณี ย.์ ..........................
โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก..............................................................
ข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับประโยชน์อนั พึงเกิดขึ้นในระหว่างที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา
จังหวัดราชบุรี จากัด ได้แก่ เงินทุนเรื อนหุ น้ สะสม เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากในบัญชี รวมทั้งสิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ
เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรม เช่น เงินสวัสดิการ และเงินหรื อประโยชน์อื่น ๆ
ข้าพเจ้าขอตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์โดยหนังสื อฉบับนี้ และให้ยกเลิกหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ฉบับอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในการยกเลิกหนังสื อฉบับนีจ้ ะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีหนังสื อตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ลงลายมือชื่อข้ าพเจ้ า และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ผู้มีอานาจเท่ านั้น ข้ าพเจ้ าประสงค์ ให้ จ่ายประโยชน์ อันพึงได้ รับของข้ าพเจ้ า เมื่อข้ าพเจ้ าถึงแก่ กรรม ทั้งนีใ้ ห้ หักหนีท้ ี่มีต่อ
สหกรณ์ ก่อนแล้ ว จึงให้ แก่ บุคคลดังมีรายชื่อต่ อไปนีต้ ามลาดับและเงือ่ นไขท้ ายหนังสื อฉบับนี้
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ความสัมพันธ์

ที่อยู่ (โดยละเอียด)
ให้ได้รับ (%)
ที่อยู.่ ..........................................................
..................................................................
โทรศัพท์...................................................
ที่อยู.่ ..........................................................
..................................................................
โทรศัพท์...................................................
ที่อยู.่ ..........................................................
..................................................................
โทรศัพท์...................................................

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าในการกาหนดตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ของข้าพเจ้ากระทาขึ้ นในขณะที่ ขา้ พเจ้ามีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ์ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.....................................................สมาชิกผูแ้ สดงเจตนา
(....................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(....................................................)
วันที่.......................................................

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

เงือ่ นไขการตั้งผู้รับโอนประโยชน์
1. ผูร้ ับโอนประโยชน์อาจเป็ นทายาทของสมาชิก เช่น พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร พี่หรื อน้อง
2. ผูร้ ับโอนประโยชน์สามารถระบุได้ต้ งั แต่ 1 คน หรื อหลายคนก็ได้ กรณี ต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์มากกว่าหนึ่งคน
โปรดกาหนดร้อยละที่จะมีสิทธิ ได้รับให้ชดั เจนด้วย เช่น
2.1 นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 50 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 30 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 20 หรื อ
2.2 นาย ก. ให้ได้รับร้อยละ 100 นางสาว ข. ให้ได้รับร้อยละ 100 เด็กหญิง ค. ให้ได้รับร้อยละ 100
ตามลาดับ หมายความว่า หากนาย ก. ยังมีชีวิตอยูใ่ ห้นาย ก. เป็ นผูร้ ับแต่เพียงผูเ้ ดียว เว้นแต่ นาย ก.
ถึงแก่กรรม จึงให้นางสาว ข. เป็ นผูร้ ับแต่เพียงผูเ้ ดียว และเด็กหญิง ค. เป็ นผูร้ ับทั้งหมด หากนาย ก. และ
นางสาว ข. ถึงแก่กรรม
3. กรณี ที่มีการแก้ไขกรุ ณาเซ็นชื่อกากับด้วยทุกครั้ง (ห้ ามใช้ หมึกขาวลบเอกสาร)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ได้นาหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์เก็บไว้เป็ นหลักฐานและส่ งสาเนาคู่ฉบับให้สมาชิกแล้ว

ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
ตาแหน่ง....................................................
วันที่........./........................../......................

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ หรื อค่ าหุ้น หรื อเงินอื่นใด
ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด
(สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกอยู่ ณ วันให้ความยินยอม)

วันที่....................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................... อายุ.......... ปี บัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่............................................. ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่..................................................................................................
โทรศัพท์....................................... รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง....................................................... สังกัด
(โรงเรี ยน)......................................................................... และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัด
ราชบุรี จากัด เลขทะเบียนที่.................... มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงิน และ
นาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้า
เป็ นสมาชิก โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงินที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับทั้งปั จจุบนั และอนาคตส่ งให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ เงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูท่ ้ งั ปั จจุบนั และอนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้แจ้ง
ให้ทราบในแต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้
หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์แทนข้าพเจ้า
ทุกเดือน โดยหักเป็ นลาดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ที่กาหนดไว้วา่ “ให้เพิ่ม
ความต่อไปนี้เป็ นมาตรา 42/1 ฯ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อนายจ้างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หกั เงินเดือน หรื อค่าจ้าง หรื อ
เงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่
สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว และส่ งเงินที่หกั ไว้น้ นั
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมการหักเงิน
ตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้ ภาษีอากร และการหักเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครอง
แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”
ข้อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จบานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบานาญ เงินบาเหน็จ
หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1. ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้แจ้ง และให้ส่งเงิน
จานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
/ ข้อ 3. การหักเงินเดือน...

-2ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ เงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดตาม ข้อ 2. เมื่อได้หกั
ชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ก่อนเป็ น
อันดับแรก
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินตาม ข้อ 3. นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการ
ให้คายินยอมนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อพ้น
ภาระหนี้สินที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สงั กัดโดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ
เงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้ หรื อเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์แทนข้าพเจ้าได้
ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มี
หนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูเ่ พื่อดาเนิ นการ
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทาไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.............................................................. ผูใ้ ห้คายินยอม
(...........................................................)
ลงชื่อ.............................................................. เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนฯ (พยาน)
(...........................................................)
ลงชื่อ.............................................................. ผูบ้ งั คับบัญชา (พยาน)
(...........................................................)

หนังสื อฉบับนีท้ าขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
สาหรับผูก้ เู้ งิน
ตามหนังสื อสัญญากูเ้ งินกูส้ ามัญ ข้อ 3.
สาหรับผูค้ ้ าประกัน
ตามหนังสื อค้ าประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ข้อ 5.

