
ใบกู้เงิน/สัญญากูเงินกู้ฉุกเฉิน 
      เขียนที ่กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์ 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
                  วันที่……….………………………………..………………. 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

  ข้าพเจ้า …………………………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่………….……..อายุ.................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน ----   เป็น   ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า  
  อ่ืน  ๆ ............................................ต าแหน่ง....................................... .สังกัดโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร มีเงินได้รายเดือน
(รวมเงินประจ าต าแหน่งฯ) เดือนละ..................................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ ............หมู่ที่ ...........ต าบล......................
อ าเภอ.........................จังหวัด....................................โทรศัพท์...........................ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
 ข้อ  1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินฉุกเฉิน จ านวนเงิน………………….………บาท(…………………………………..…………)โดยมี
วัตถุประสงค์ในการกู้เงินเพื่อ....……………………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 2  หลักประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า  คือ 
  2.1 ผู้ค้ าประกัน 2 คน 

2.2 เงินค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ซึ่งช าระเต็มมูลค่าแล้ว และที่จะมีขึ้นในภายหน้ารวมเป็นประกันด้วย 
ทั้งสิ้น 

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี 
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีภาระหนี้สินรายเดิมอยู่กับ กสอ.นพ. คือ 
 4.1 เงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือ จ านวน......................................................บาท 
 4.2 เงินกู้สามัญคงเหลือ จ านวน.......................................................บาท 
ข้อ 5.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้าขอช าระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนแบบต้นเงินเท่ากันทุกงวด งวดละ 

...................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบี้ย จ านวน......งวด ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.............................พ.ศ. .....................
เป็นต้นไป 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าให้ข้อความจริงและความร่วมมือแก่กรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอ่ืนซึ่งกองทุน
มอบให้สอบสวนหรือท ารายงานเกี่ยวกับค าขอกู้สามัญรายนี้ 
                    ลงชื่อ........................................................ผู้ขอกู้เงิน  
                       (.........................................................) 
       ลงชื่อ........................................................พยาน/ผู้ค้ าประกัน(1)
                (.........................................................) 
       ลงชื่อ........................................................พยาน/ผู้ค้ าประกัน(2)
                (.........................................................) 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

รับที่…………./……………… 
วันที่……………………………...….. 
เลขที่ ฉ.............../............... 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
       วันที่…………เดือน………………………พ.ศ…….…....... 

  ตามท่ี(นาย/นาง/น.ส.).....................................................................ได้ยื่นความจ านงขอกู้เงินฉุกเฉิน
จากกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นั้น ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็นว่า           
(    ) ควรให้กู้     (    ) ไม่ควรให้กู้ เนื่องจาก....................................................... ..................................... 
     (ลงชื่อ)…………………………………………………….  
                                   (………………..………………………….…) 



ข้าพเจ้า............................................................ได้รับเงินกู้จ านวน........... ..............................บาท 
(....................................................) ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ  วันที่...........เดือน
...........................พ.ศ................  
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับเงิน  ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่/ผู้จ่ายเงิน                                                                
(..................................................................)                  (.........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือค ้าประกันส้าหรับเงินกู้ฉุกเฉิน (1) 

กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

 

เลขที่ ฉ......./ค........./2561 
วันที............... เดือน....................................... พ.ศ. 2561 

 ข้าพเจ้า ...................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...........อายุ.............ปี เลขประจ าตัวประชาชน
.........................................................เป็น  (   )  ข้าราชการ   (   )   ลูกจ้างประจ า  (   )  อ่ืน ๆ ......................................ต าแหน่ง 
...............................................สังกัด โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ได้รับเงินเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ .................................. บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................หมู่ที.่............ถนน......................................ต าบล...................................อ าเภอ..........................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์ ..................................ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อกองทุน ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ า
ประกันนี้จะใช้ค าว่า “กองทุน” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่...........................................................ได้กู้เงินของกองทุนตามหนังสือกู้เงินฉุกเฉิน.......................................
วันที่...................................................จ านวนเงินกู้...........................................บาท (.............................................................. )
พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญานั้น  ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีจ ากัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้  อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
ก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ 
 ข้อ 3. ในกรณีท่ีกองทุนยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหนี้ตามที่ก าหนดไว้นั้นให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้น
เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ ด้วยทุกครั้ง 
 ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้ให้แก่กองทุนตามข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ 
ไม่ว่าผู้กู้ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และกองทุนได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนี้ให้แก่กองทุนแทนผู้กู้ทันที
โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้ าประกัน ตามมาตรา 688,689,690  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใดเลย 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนนี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของ
กองทุนเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่กองทุนแทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินได้อ่ืนของข้าพเจ้า หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อกองทุนนั้นจากเงินได้รายเดือนและเงินได้
อ่ืนของข้าพเจ้าเพ่ือส่งต่อกองทนุด้วย ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืน
มอบไว้ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 

ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้กองทุนทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้อ 8. หากมีการฟ้องร้องบังคับเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันยินยอมให้กองทุนฟ้องคดีได้ที่เขตศาล
ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานกองทุน 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้ค้ าประกัน  ลงชื่อ......................................................พยาน 

           (.....................................................)                 (........................................................) 
 
           ลงชื่อ.........................................พยาน/ผู้จัดการ ลงชื่อ.........................................พยาน/ประธานกองทุน 
                  (..นายอุดร..แก่งมงคล..)                    (นายเจริญศักดิ์ วรแสน) 

 

 

หนังสือเงินกู้ที่................./.................. 
ช่ือผู้กู้................................................. 

ติดอากร
สแตมป์ 

ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่ม...............หน้า............. 



 
 

หนังสือค ้าประกันส้าหรับเงินกู้สามัญ (2) 
กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

 
 

เลขที่ ฉ......./ค........./2561 
วันที............... เดือน....................................... พ.ศ. 2561 

 ข้าพเจ้า ...................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่..........อายุ.............ปี เลขประจ าตัวประชาชน
.........................................................เป็น  (   )  ข้าราชการ   (   )   ลูกจ้างประจ า  (   )  อ่ืน ๆ ......................................ต าแหน่ง 
...............................................สังกัด โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ได้รับเงินเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ .................................. บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................หมู่ที.่............ถนน......................................ต าบล...................................อ าเภอ..........................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์ ..................................ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อกองทุน ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ า
ประกันนี้จะใช้ค าว่า “กองทุน” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่...........................................................ได้กู้เงินของกองทุนตามหนังสือกู้เงินฉุกเฉิน.......................................
วันที่...................................................จ านวนเงินกู้...........................................บาท (.............................................................. )
พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญานั้น  ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอย่างลูกหนี้ร่วมโดยไม่มีจ ากัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้  อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
ก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ 
 ข้อ 3. ในกรณีท่ีกองทุนยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหนี้ตามที่ก าหนดไว้นั้นให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้น
เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ ด้วยทุกครั้ง 
 ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้ให้แก่กองทุนตามข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ 
ไม่ว่าผู้กู้ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และกองทุนได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนี้ให้แก่กองทุนแทนผู้กู้ทันที
โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้ าประกัน ตามมาตรา 688,689,690  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใดเลย 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนนี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของ
กองทุนเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่กองทุนแทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินได้อ่ืนของข้าพเจ้า หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อกองทุนนั้นจากเงินได้รายเดือนและเงินได้
อ่ืนของข้าพเจ้าเพ่ือส่งต่อกองทุนด้วย ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืน
มอบไว้ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 

ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้กองทุนทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้อ 8. หากมีการฟ้องร้องบังคับเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันยินยอมให้กองทุนฟ้องคดีได้ที่เขตศาล
ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานกองทุน 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
ลงชื่อ.........................................ผู้ค้ าประกัน  ลงชื่อ......................................................พยาน 

           (.....................................................)                 (........................................................) 
 
           ลงชื่อ.........................................พยาน/ผู้จัดการ ลงชื่อ.........................................พยาน/ประธานกองทุน 
                  (..นายอุดร..แก่งมงคล..)                    (นายเจริญศักดิ์ วรแสน) 

 
 

หนังสือเงินกู้ที่................./.................. 
ช่ือผู้กู้................................................. 

ติดอากร
สแตมป์ 

ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่ม...............หน้า............. 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช้าระหนี  
กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

 
เขียนทีก่องทุนสวัสดิการและออมทรัพย์ 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

                                       วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายวรวุฒิ  ศิลาวงษ์  อายุ 25 ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 96  หมู่ที ่ 5   ถนน  -  ต าบล/แขวง นา
มะเฟือง  อ าเภอ  เมือง  จังหวัด หนองบัวล้าภู  รับราชการสังกัด  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  เป็น  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ  และเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 39  
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ที่ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ดังนี้ 
  ข้อ  1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ 

จากทางราชการ ตามจ านวนที่กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช าระหนี้ 
ช าระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืน  แล้วแต่กรณีให้กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
   ข้อ  2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบ าเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้ 
จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจ านวนที่กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคาร  แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร แทนข้าพเจ้า 
   ข้อ  3.  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ก่อน เป็นอันดับแรก 
   ข้อ  4. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก
กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ก่อน เป็นอันดับแรก 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  หนังสือนี้ท าขึ้น  2  ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ฉบับที่สองเก็บไว้
กับกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 

              ลงชื่อ…………………………….………….ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้กู้) 
                                                                (นายวรวุฒ ิ ศิลาวงษ)์ 

 

ลงชื่อ…………………………..……………….พยาน(ผู้ค้ าประกัน คนที่ 1) 
                                                           (นายส าเนียง  อามาตย์มนตรี)     
            ลงชื่อ…………………….………………………พยาน(ผู้ค้ าประกัน คนที่ 2) 
                                                                (นายเรวัตร  นุชิต) 
     ลงชื่อ....................................................พยาน(ผู้จัดการ กสอ.นพ.) 
                 (นายอุดร  แก่งมงคล) 

 
 
 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช้าระหนี  
กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 

 
เขียนทีก่องทุนสวัสดิการและออมทรัพย์ 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

                                       วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายวรวุฒิ  ศิลาวงษ์  อายุ 25 ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี 96  หมู่ที ่ 5   ถนน  -  ต าบล/แขวง นา
มะเฟือง  อ าเภอ  เมือง  จังหวัด หนองบัวล้าภู  รับราชการสังกัด  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  เป็น  ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ  และเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 39  
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ที่ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  ดังนี้ 
  ข้อ  1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ 

จากทางราชการ ตามจ านวนที่กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช าระหนี้ 
ช าระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืน  แล้วแต่กรณีให้กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
   ข้อ  2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบ าเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้ 
จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจ านวนที่กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนอง
บัวพิทยาคาร  แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร แทนข้าพเจ้า 
   ข้อ  3.  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ก่อน เป็นอันดับแรก 
   ข้อ  4. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก
กองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ก่อน เป็นอันดับแรก 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
  หนังสือนี้ท าขึ้น  2  ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ฉบับที่สองเก็บไว้
กับกองทุนสวัสดิการและออมทรัพย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 

              ลงชื่อ…………………………….………….ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้กู้) 
                                                                (นายวรวุฒ ิ ศิลาวงษ)์ 

 

ลงชื่อ…………………………..……………….พยาน(ผู้ค้ าประกัน คนที่ 1) 
                                                           (นายส าเนียง  อามาตย์มนตรี)     
            ลงชื่อ…………………….………………………พยาน(ผู้ค้ าประกัน คนที่ 2) 
                                                                (นายเรวัตร  นุชิต) 
     ลงชื่อ....................................................พยาน(ผู้จัดการ กสอ.นพ.) 
                 (นายอุดร  แก่งมงคล) 
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