เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือกู้ที่ ฉฉ...........................
วันที่............./............./.............
บัญชีเงินกู้ที่..............................

คาขอและหนังสือกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ีด้วยลายมือของตนเองโดย
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา

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

ข้าพเจ้า.................................................................................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
เลขทะเบียนที่.....................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน....................................................................................อายุ.....................ปี
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................สังกัดหรื อโรงเรี ยน.......................................…............
อาเภอ...........................................................................จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเงินได้รายเดือน....................................................บาท
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่................................ หมู่ที่ ............. ตาบล......................................................อาเภอ.......................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................... โทรศัพท์บา้ น..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
ในกรณีทขี่ ้ าพเจ้ าผิดนัดชาระหนี้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ ฯ ติดตามทวงหนีข้ ้ าพเจ้ าได้ ดังสถานทีต่ ่ อไปนี้
ที่อยูต่ ามสาเนาบัตรประชาชน
ที่ทางาน
อื่น ๆ ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จานวน.......................................................บาท (.......................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุฉุกเฉินที่ทาให้จาเป็ นต้องขอกูเ้ งิน)............................................................................................
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะชาระเงินกูค้ ืน ดังนี้
(1) ภายในวันสิ้นเดือน.....................ถึง..................ต้นเงิน.......................บาท จานวน..................งวด พร้อมด้วยดอกเบี้ย
โดยเริ่ มชาระงวดแรกภายใน
60 วันนับจากวันที่เริ่ มสัญญาเงินกู้
และใช้อตั ราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์
ในกรณี ที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรื อลดได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
3.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หกั เงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้
รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่า
สหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้นเชิง
3.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับ ข้อ 15 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
3.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับ ข้อ 32 (3) จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์
ทราบและจะจัดการชาระหนี้ซ่ ึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้นเมื่อข้าพเจ้า
ได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัด
จะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าวหักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้น
เสี ยก่อนได้
3.4 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งิน และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะกาหนดขึ้นใหม่หรื อแก้ไขเพิม่ เติมภายหลังเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
หากข้ าพเจ้ าปฏิบัตผิ ดิ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ให้ ถือว่ าข้ าพเจ้ าผิดสัญญา
โปรดพลิก

-23.5 กรณี ขา้ พเจ้าผิดสัญญากูเ้ งิน ให้สหกรณ์มีสิทธิ เรี ยกเงินกูด้ งั กล่าวคืนได้ทนั ที และให้สหกรณ์มีสิทธิ นาเงินค่าหุ ้น และเงินฝากของ
ข้าพเจ้าที่ มีอยู่ต่อสหกรณ์ ท้ งั หมด เงิ นปั นผลหรื อเงิ นอื่ นใดที่ ขา้ พเจ้ามี อยู่หรื อมี สิทธิ ได้รับจากสหกรณ์ นามาชาระหนี้ ตามสัญญากู้เงิ นนี้ จน
ครบถ้วน
3.6 กรณี ที่ผูก้ ู้เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจา มี เงิ นได้รายเดื อนคงเหลื อต่ ากว่าร้ อยละยี่สิบ หรื อ กรณี ที่ผูก้ ู้มิได้เป็ น
ข้าราชการหรื อลูกจ้างประจา ผูก้ ู้ตกลงจัดหาผูค้ ้ าประกัน และ เปิ ดบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงิ นกูต้ ามหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์กาหนดเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้เงินกูค้ ืนให้แก่สหกรณ์ และจัดทาสัญญาค้ าประกันที่มีคาเตือนสาหรับผูค้ ้ าประกันไว้ใน
สัญญาค้ าประกันนั้น
3.7 บรรดาหนังสื อติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรื อหนังสื ออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรื อตามสัญญากาหนดให้แจ้งหรื อบอก
กล่าวเป็ นหนังสื อ ผูใ้ ห้กจู้ ะส่งให้แก่ผกู ้ โู้ ดยการส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่ผกู ้ ตู้ ามที่อยูท่ ี่ผกู ้ ไู้ ด้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี้
หรื อที่อยูท่ ี่ผกู ้ ไู้ ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็ นหนังสื อครั้งหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผกู ้ ู้ และผู ้กู้ ไ ด้ รั บ และทราบหนั ง สื อติ ด ตาม
ทวงถาม บอกกล่าว หรื อหนังสื ออื่นใดของผูใ้ ห้กแู้ ล้วโดยชอบ
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในหนังสื อนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .............................................................ผูข้ อกู้
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)
(............................................................)
(รายการต่อไปนี้ สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)
จานวนเงินกู.้ .....................................บาท

1. ผูข้ อกู้ เคย/ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน.................................................
2. ข้อชี้แจงอื่นๆ...................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
(.......................................................................)
................/........................../.............................

………….…………………………………..หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ
(.....................................................................)
................/........................../..........................

การรับเงินกู้
บัญชีเงินฝากเล่มชมพูของผูก้ ู้
ธนาคารกรุ งไทย ของผูก้ เู้ ลขบัญชี………………………………………
ข้าพเจ้า............................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน....................................................บาท
(.................................................................................) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่......................./...................../......................
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว
............................................เจ้าหน้าที่การเงิน
................../..................../...............

.......................................................ผูร้ ับเงิน
(………………………………..)

เอกสารประกอบคาขอกู้เงินฉุ กเฉิน
1. สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้าราชการ
2.สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้ และผูค้ ้ าประกัน *กรณี ใช้บตั รข้าราชการ*
3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุ ด (ประทับตราหน่ วยงาน ผู้บริ หารสถานศึกษาและเจ้ าหน้ าที่การเงินเซ็นต์ รับรอง) ของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
4. ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
5.สัญญาค้ าประกันและคาเตือนสาหรับผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
6.หนังสื อยืนยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด (2 ฉบับ)
*กรณี โอนเข้าบัญชี กรุ ณาแนบสาเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร*

หนังสือคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
เขียนที.่ .................................................................
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า...................................................…............….... (ผูค้ ้า) สมาชิกเลขทะเบียนที่..............….....อายุ....…........ปี
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................…..........สังกัดหน่วยงาน................….....…............................
เลขประจาตัวประชาชน.................................................ที่อยูป่ ัจจุบนั ...................หมู่ท.ี่ .........ถนน...........................................
ตาบล.................................อาเภอ........................................จังหวัด.......….............................โทรศัพท์....................................
ในกรณีทผี่ ้กู ้ ผู ิดนัดชำระหนี้ ข้ ำพเจ้ำยินยอมให้ สหกรณ์ฯ ติดตำมทวงหนี้ข้ำพเจ้ำได้ ดังสถำนทีต่ ่ อไปนี้
ที่อยูต่ ามสาเนาบัตรประชาชน
ที่ทางาน
อื่น ๆ
..................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้
คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้..............................................................(ผูก้ )ู ้ กูเ้ งิน จานวนเงินกู.้ ..............................บาท
(...............................................................................................)ตามคาขอและหนังสือกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่................/..........
ลงวันที.่ ...........................และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่า วพร้ อม
ดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2. ข้า พเจ้า ได้ยินยอมค้ า ประกันหนี้ดังกล่า วตามข้อ 1. และทราบข้อผู กพันของผู้กูใ้ นเรื่ องการส่ งเงินงวด
ชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ อ่ นถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ใ นคาขอและหนังสื อกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น นั้น
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงว่า ถ้าข้าพเจ้าย้ายหรื อโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอื่นหรื อออกจากการเป็ น
สมาชิกของสหกรณ์น้ ี ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้า ค้า
ประกันไว้น้ จี ะได้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู ้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้า
แล้วภายใน หกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิ น ได้
รายเดือน หักเงินได้รายเดือน เงินบาเหน็จ เงินบานาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดที่พึงได้รับจากทางราชการ และยินยอมให้
สหกรณ์หักเงินพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้าเพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวเป็ นลาดับแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้ จนกว่าจะชาระ
หนี้ครบถ้วน โดยข้า พเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผู้บงั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้า พเจ้า มอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้ จน
สิ้นเชิง
โปรดพลิก
Update 1/03/59

-2ข้อ 5. เมื่อปรากฏว่าผูก้ ไู ้ ม่ชาระหนี้สิน และ/หรื อผิดนัดชาระหนี้ตามคาขอกูและสั
้ ญญากูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตาม
ข้อ 1.ไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ หรื อว่าผูก้ ลู ้ ม้ ละลายหรื อตาย หรื อกลายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรื อสาบสูญหรื อไปเสีย จาก
ถิ่นที่อยู่ หรื อหาตัวไม่พบ หรื อมีกรณีอื่นใดอันกระทาให้สหกรณ์ไม่ได้รับชาระหนี้ตามคาขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งิน เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่กล่าวแล้ว และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ขา้ พเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ โู ้ ดยมิ
พักใช้สิทธิของผูค้ ้าประกันตามมาตรา 687 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์น้ นั แต่ประการใด
ข้อ 6. หากจะมีการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าไม่อาจเข้าไปรั บช่วงได้ท้ งั หมด หรื อ
แต่บางส่วนในสิทธิใดๆ อันได้ให้ไว้แก่สหกรณ์แต่กอ่ นหรื อในขณะหรื อภายหลังที่ขา้ พเจ้าทาสัญญาค้าประกัน ข้าพเจ้า
ก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้าประกัน
ข้อ 7.บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรื อหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรื อตามสัญญากาหนดให้
แจ้งหรื อบอกกล่าวเป็ นหนังสือ ผูใ้ ห้กจู ้ ะส่งให้แก่ผคู้ ้าประกันโดยการส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่ผคู้ ้าประกัน
ตามที่อยูท่ ี่ผคู้ ้าประกันได้แจ้งไว้ ข้างต้นของสัญญานี้ หรื อที่อยูท่ ี่ผคู้ ้าประกันได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็ นหนังสือครั้ง
หลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผคู้ ้าประกันและผูค้ ้าประกันได้รับและทราบหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรื อ
หนังสืออื่นใดของผูใ้ ห้กแู ้ ล้วโดยชอบ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้าประกันนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานใน
สัญญาค้าประกันฉบับนี้
ลงชื่อ................................................................ผูค้ ้าประกัน
(........................................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(........................................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ ้าประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่................................................
วันที่.........เดือน....................พ.ศ............
ข้าพเจ้านาย/นาง................................................................................เป็ นสามี /ภรรยา /ของนาย/นาง
..............................................................................ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง.......................................................เป็ นผูค้ ้าประกัน
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ตามหนังสือค้าประกันข้างต้นนี้
............................................................คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(.............................................................)
............................................................พยาน
(.............................................................)

คำเตือนสำหรับผู้คำ้ ประกัน
ก่อนลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผูค้ ้าประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เ ข้า ใจ
โดยชัดเจน หากผูค้ ้าประกันมีขอ้ สงสัยใดๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู้กอ่ นจะทาสัญญาค้าประกัน การที่ผคู้ ้าประกัน ลง
นามในสัญญา
ค้าประกันฉบับนี้ จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในฐานะผูใ้ ห้กู ้ ในสาระสาคัญ ดังนี้
1. ผูค้ ้าประกันต้องรับผิดชอบแทนลูกหนี้ และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าสิ นไหมอื่นๆ อีกด้วย
2. ผูค้ ้าประกันจะต้องรับผิดชอบเมื่อผูก้ ผู ้ ิดนัดชาระหนี้ ผูใ้ ห้กมู ้ ีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผคู้ ้าประกัน ชาระ
หนี้ท้งั หมดที่ผกู้ คู ้ า้ งชาระ
3. ผูค้ ้าประกันได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการกูเ้ งินของผูก้ ู ้
4. ผูค้ ้าประกันได้รับทราบถึงจานวนเงินที่ผกู้ ไู ้ ด้กเู ้ งิน และรับทราบว่าเมื่อผูก้ ไู ้ ม่ชาระเงินกูด้ งั กล่าว
ท่านจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบชาระหนี้ดงั กล่าวให้กบั สหกรณ์ฯแทนผูก้ ู ้
5. ผูค้ ้าประกันได้รับทราบถึงระยะเวลาในการผ่อนชาระ และจานวนงวดที่ผกู้ จู ้ ะต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์
จนกว่าจะเสร็จสิ้ น
6. ผูค้ ้าประกันได้รับทราบว่า ในกรณีที่ผกู้ ผู ้ ิดนัดชาระหนี้กบั สหกรณ์ และสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งถึง
การผิดนัดชาระหนี้ของผูก้ ถู ้ ึงผูค้ ้าประกัน ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู้ ผู ้ ิดนัด เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ จะเรี ยกเก็บเงินกูก้ บั ผูค้ ้าประกัน
7. ผูค้ ้าประกันได้รับทราบว่า ท่านได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ท่าน ไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของท่านให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์และยินยอมให้
สหกรณ์
หักเงินพึงจ่ายให้แก่ท่านเพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวเป็ นลาดับแรก หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อ
บอกกล่าวให้แก่ท่านแล้วภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้ นเชิง
8. ผูค้ ้าประกันได้รับทราบว่า เมื่อใดที่สหกรณ์ได้เรียกเก็บเงินกูก้ บั ผูค้ ้าประกันเพื่อชาระหนี้เงินกูแ้ ทนผูก้ ู ้ และ
ผูค้ ้าประกันเพิกเฉยไม่ชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว สหกรณ์จะดาเนินการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูค้ ้าประกันตาม
กฎหมายต่อไป

ลงชื่อ ..............................................ผูค้ ้าประกัน
(...............................................)

หนังสือยินยอมให้ หกั เงินชำระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครูสมุทรปรำกำร จำกัด ในฐำนะผู้คำ้ ประกัน
เขียนที่ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด
วันที่..............เดือน......................................พ.ศ.....................
ข้ำพเจ้ำ...............................................................................อำยุ.........ปี ปัจจุบนั อยูบ่ ำ้ น เลขที่........................... หมูท่ ี่...............
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ตำบล/แขวง................................................................
อำเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รับรำชกำรสังกัด

… (1)...........................................................

...............................................................................................ตำแหน่ง....................... .................................................. และเป็ น
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำรจำกัด เลขทะเบียนที่..................................................มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำร
หักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขำ้ พเจ้ำเป็ นสมำชิก จึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมไว้กบั ..(1).........................................
.................................................................................................................................ดังนี้

.....................

ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือเงินบำนำญที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรตำมจำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่ งชำระหนี้ ชำระค่ำหุน้ หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน
ข้อ 2 กรณีขำ้ พเจ้ำพ้นจำกกำรเป็ นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง และได้รับเงินบำเหน็จ ข้ำพเจ้ำให้เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินหักเงินจำก
เงินบำเหน็จที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ตำมจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัดแจ้งและส่งเงินจำนวนนั้น
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด แทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 3 กำรหักเงิน ค่ำจ้ำง เงินบำนำญ หรือเงินบำเหน็จ ไม่วำ่ กรณีใด เมื่อได้หกั ชำระหนี้แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี)
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หกั เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมนี้ให้มผี ลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้คำยินยอมทั้งหมด
หรือบำงส่วน เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็ นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด
ข้อ 5 ในกรณีที่ขำ้ พเจ้ำต้องเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนของรัฐ
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่ งใดแห่งหนึ่งที่ขำ้ พเจ้ำโอนไปสังกัดมีอำนำจหักเงินเดือนเพือ่ ส่งชำระหนี้
ชำระค่ำหุน้ และเงินอื่นใดที่พงึ จะชำระให้แก่สหกรณ์และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำ จะถือปฏิบตั ิตำมคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้
ทุกประกำร เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนรำชกำรที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดอยูเ่ พื่อดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแทนข้ำพเจ้ำก็เป็ น
กำรเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำในหนังสือนี้ท้งั หมดแล้ว
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
หนังสือนี้ทำขึ้นสองฉบับมีขอ้ ควำมตรงกันฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่...........(1)...........................................................................
...................................................................................................... .............ฉบับที่สองเก็บไว้กบั ข้ำพเจ้ำและข้ำพเจ้ำได้สำเนำให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด ไว้เป็ นหลักฐำนด้วยแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผูใ้ ห้คำยินยอม
(.............................................................)ในฐำนะผูค้ ้ ำประกัน
ลงชื่อ ......................................................พยำน
(...................................................................)
หมำยเหตุ “(1)” หมำยถึงชื่อส่ วนรำชกำร
สำหรับผู้ค้ำประกัน

ลงชื่อ ......................................................พยำน
(.............................................................)

