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ค าขอและหนังสือกู้เงนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน 
                              

                                                                                                                              เขียนท่ี..................................................... 
     วนัท่ี....................เดือน.....................พ.ศ................ 
 

 ขา้พเจา้.................................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ  จ ากดั 
เลขทะเบียนท่ี.....................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน....................................................................................อาย.ุ....................ปี 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.................................................................สงักดัหรือโรงเรียน.......................................…............ 
อ าเภอ...........................................................................จงัหวดัสมุทรปราการ   ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน....................................................บาท  
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี................................ หมู่ท่ี ............. ต าบล......................................................อ าเภอ.......................................................
จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์..................... โทรศพัทบ์า้น..............................โทรศพัทมื์อถือ.....................................    
ในกรณีทีข้่าพเจ้าผดินัดช าระหนี ้ ข้าพเจ้ายนิยอมให้สหกรณ์ฯ ตดิตามทวงหนีข้้าพเจ้าได้ ดงัสถานทีต่่อไปนี้ 
     ท่ีอยูต่ามส าเนาบตัรประชาชน       ท่ีท างาน   อ่ืน ๆ .................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................ 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์ จ านวน.......................................................บาท (.......................................................................) 
โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการดงัตอ่ไปน้ี  (ช้ีแจงเหตุฉุกเฉินท่ีท าใหจ้ าเป็นตอ้งขอกูเ้งิน)............................................................................................ 
 ขอ้ 2. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้  ขา้พเจา้จะช าระเงินกูคื้น   ดงัน้ี 

(1)  ภายในวนัส้ินเดือน.....................ถึง..................ตน้เงิน.......................บาท จ านวน..................งวด พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
      โดยเร่ิมช าระงวดแรกภายใน  60 วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมสญัญาเงินกู ้  และใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์                          
ในกรณีท่ีสหกรณ์เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย ขา้พเจา้ยนิยอมใหป้รับเพ่ิมหรือลดไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ 
 ขอ้ 3. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์    ดงัน้ี 
  3.1 ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้    ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หกัเงินได ้    
รายเดือนของขา้พเจา้ตามจ านวนงวดช าระหน้ี ขอ้ 2  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์   โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินได ้     
รายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้หส้หกรณ์เพ่ือแสดงตอ่หน่วยงานในสงักดัของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน  ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่
สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
  3.2  ยอมใหถื้อวา่  ในกรณีใดๆ   ดงักล่าวในขอ้บงัคบั  ขอ้ 15   ใหเ้งินกูท่ี้ขอกูไ้ปจากสหกรณ์เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดย
ส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
  3.3  ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั  ขอ้ 32 (3)  จะแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์
ทราบและจะจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน   ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้เม่ือขา้พเจา้ 
ไดล้งช่ือรับเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินสะสม  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดในหลกัฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สงักดั    
จะจ่ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินดงักล่าวหกัเงินช าระหน้ีพร้อมดว้ยดอกเบ้ียส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ิน
เสียก่อนได ้            
  3.4 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งิน และใหถื้อวา่ขอ้บงัคบั ระเบียบ
และประกาศดงักล่าว รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี                  
หากข้าพเจ้าปฏบิัตผิดิขอ้บงัคบั ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้าผดิสัญญา      
         
                                                    

หนงัสอืกู้ที่ ฉฉ........................... 
วนัท่ี............./............./............. 
บญัชีเงินกู้ที่.............................. 

ค าเตอืน   ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ี 
ก าหนดไวใ้นแบบค าขอกูน้ี้ด้วยลายมอืของตนเองโดย 
ถูกตอ้งและครบถว้น  มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

   

โปรดพลกิ 
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                          3.5  กรณีขา้พเจา้ผิดสญัญากูเ้งิน ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกูด้งักล่าวคืนไดท้นัที และให้สหกรณ์มีสิทธิน าเงินค่าหุ้น และเงินฝากของ
ขา้พเจ้าท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้ งหมด เงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสัญญากู้เงินน้ีจน
ครบถว้น 
              3.6 กรณีท่ีผูกู้ ้เป็นขา้ราชการ หรือลูกจ้างประจ า มีเงินได้รายเดือนคงเหลือต ่ากว่าร้อยละยี่สิบ หรือ กรณีท่ีผูกู้ ้มิได้เป็น
ขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า ผูกู้ ้ตกลงจัดหาผูค้  ้ าประกนั และ เปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูต้ามหลกัเกณฑ์ท่ี
สหกรณ์ก าหนดเพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูคื้นใหแ้ก่สหกรณ์     และจดัท าสญัญาค ้าประกนัท่ีมีค  าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนัไวใ้น 
สญัญาค ้าประกนันั้น 
                         3.7  บรรดาหนงัสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าว  หรือหนงัสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสญัญาก าหนดใหแ้จง้หรือบอก
กล่าวเป็นหนงัสือ  ผูใ้หกู้จ้ะส่งใหแ้ก่ผูกู้โ้ดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหแ้ก่ผูกู้ต้ามท่ีอยูท่ี่ผูกู้ไ้ดแ้จง้ไวใ้นขา้งตน้ของสญัญาน้ี 
หรือท่ีอยูท่ี่ผูกู้ไ้ดแ้จง้การเปล่ียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือคร้ังหลงัสุดแลว้ ใหถื้อวา่ไดส่้งใหแ้ก่ผูกู้ ้ และผู ้กู้ได้รับและทราบหนังสือติดตาม     
ทวงถาม  บอกกล่าว  หรือหนงัสืออ่ืนใดของผูใ้หกู้แ้ลว้โดยชอบ 
 ขา้พเจา้ไดอ่้าน และเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือน้ีโดยตลอดแลว้ เห็นวา่ถูกตอ้งตามความประสงค ์     จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั   
ต่อหนา้พยาน 
            ลงช่ือ .............................................................ผูข้อกู ้
     (............................................................)  
  ลงช่ือ..............................................................พยาน   ลงช่ือ..............................................................พยาน 
 (............................................................)   (............................................................) 
  

(รายการต่อไปน้ี ส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ) 
จ านวนเงินกู.้.....................................บาท 

1. ผูข้อกู ้ เคย/ไม่เคย ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน................................................. 
2. ขอ้ช้ีแจงอ่ืนๆ................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ                
      (.......................................................................) 
     ................/........................../............................. 

             ………….…………………………………..หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ 
           (.....................................................................) 
           ................/........................../.......................... 

 

การรับเงินกู ้
 บญัชีเงินฝากเล่มชมพขูองผูกู้ ้  ธนาคารกรุงไทย ของผูกู้เ้ลขบญัชี………………………………………  
   ขา้พเจา้............................................................................ไดรั้บเงินกู ้ จ  านวน....................................................บาท 
          (.................................................................................)  ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  ณ  วนัท่ี......................./...................../...................... 

         .......................................................ผูรั้บเงิน 
            จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้       (………………………………..) 

............................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน  

................../..................../...............  

  
 

เอกสารประกอบค าขอกู้เงนิฉุกเฉิน 
1. ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการ  2.ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนั  *กรณีใชบ้ตัรขา้ราชการ* 

3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด (ประทบัตราหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นต์รับรอง) ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
4. ลายมือช่ือผูรั้บเงิน     5.สญัญาค ้าประกนัและค าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
6.หนงัสือยนืยอมให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั (2 ฉบบั) 
 *กรณีโอนเขา้บญัชี กรุณาแนบส าเนาหนา้แรกของสมุดเงินฝากธนาคาร* 
 



 

หนังสือค ำ้ประกนัส ำหรับเงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

เขียนที.่................................................................. 

วนัที่..........เดือน...........................พ.ศ................... 

 

ขา้พเจา้...................................................…............….... (ผูค้  ้า) สมาชิกเลขทะเบียนที่..............….....อาย.ุ...…........ปี 

รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.................................…..........สังกดัหน่วยงาน................….....…............................  

เลขประจ าตวัประชาชน.................................................ที่อยูปั่จจุบนั...................หมู่ที.่.........ถนน........................................... 

ต าบล.................................อ  าเภอ........................................จงัหวดั.......….............................โทรศพัท.์...................................    
ในกรณีทีผู้่กู้ ผิดนัดช ำระหน้ี  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ฯ ติดตำมทวงหน้ีข้ำพเจ้ำได้ ดังสถำนทีต่่อไปน้ี 
     ที่อยูต่ามส าเนาบตัรประชาชน       ที่ท  างาน   อื่น ๆ 
.................................................................................................................................................................................................. 
ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมทุรปราการ จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใช้
ค  าวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ตามที่สหกรณ์ไดใ้ห้..............................................................(ผูกู้)้ กูเ้งิน จ านวนเงินกู.้..............................บาท 
(...............................................................................................)ตามค าขอและหนงัสือกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่................/..........   
ลงวนัที.่...........................และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว    ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัหน้ีดังกล่าวพร้อม
ดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดังกล่าวตามข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผู้กูใ้นเร่ืองการส่งเงินงวด       
ช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก้อ่นถึงก  าหนดตามที่กล่าวไวใ้นค าขอและหนงัสือกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินนั้น
โดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้น ๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ตกลงวา่  ถา้ขา้พเจา้ยา้ยหรือโอนไปรับราชการในสังกดัส่วนราชการอื่นหรือออกจากการเป็น 
สมาชิกของสหกรณ์น้ี ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ีจนกวา่ผูท้ี่ขา้พเจา้         ค  ้า
ประกนัไวน้ี้จะไดจ้ดัให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีให้แกส่หกรณ์แทนผูกู้ ้ หลังจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกล่าวให้แกข่า้พเจา้
แล้วภายใน  หกสิบวนันับแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหน้ีโดยให้ผู ้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู ้จ่ายเงินได้          
รายเดือน หักเงินไดร้ายเดือน      เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดท่ีพึงไดรั้บจากทางราชการ และยนิยอมให้
สหกรณ์หักเงินพึงจ่ายให้แกข่า้พเจา้เพื่อช าระหน้ีดงักล่าวเป็นล าดบัแรก โดยขา้พเจา้จะไม่ยกเลิกขอ้ตกลงน้ี จนกวา่จะช าระ
หน้ีครบถ้วน โดยข้าพเจ้าไดท้  าหนังสือยนิยอมให้ผู ้บงัคบับญัชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสงักดัของขา้พเจา้ให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ี        จน
ส้ินเชิง  

 

           

   

โปรดพลิก 

Update 1/03/59 
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ขอ้ 5. เมื่อปรากฏวา่ผูกู้ไ้ม่ช  าระหน้ีสิน และ/หรือผิดนดัช าระหน้ีตามค าขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน      ตาม

ขอ้ 1.ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ หรือวา่ผูกู้ล้ม้ละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสีย  จาก
ถ่ินท่ีอยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอื่นใดอนักระท าให้สหกรณ์ไม่ไดรั้บช าระหน้ีตามค าขอกูแ้ละสัญญากูเ้งินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินที่กล่าวแลว้  และสหกรณ์ไดแ้จง้ความนั้นให้ขา้พเจา้ทราบ  ขา้พเจา้ยอมรับผิดช าระหน้ีให้แกส่หกรณ์แทนผูกู้โ้ดยมิ
พกัใชสิ้ทธิของผูค้  ้าประกนัตามมาตรา 687 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยน์ั้นแต่ประการใด  

ขอ้ 6. หากจะมีการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงของสหกรณ์เป็นเหตุให้ขา้พเจา้ไม่อาจเขา้ไปรับช่วงไดท้ั้งหมด หรือ
แต่บางส่วนในสิทธิใดๆ อนัไดใ้ห้ไวแ้กส่หกรณ์แต่กอ่นหรือในขณะหรือภายหลงัท่ีขา้พเจา้ท าสญัญาค ้าประกนั          ขา้พเจา้
กไ็ม่หลุดพน้จากความรับผิดในการค ้าประกนั 
 ขอ้ 7.บรรดาหนงัสือติดตามทวงถาม  บอกกลา่ว  หรือหนงัสืออื่นใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสญัญาก  าหนดให้  
แจง้หรือบอกกล่าวเป็นหนงัสือ  ผูใ้ห้กูจ้ะส่งให้แกผู่ค้  ้าประกนัโดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับให้แกผู่ค้  ้าประกนั
ตามที่อยูท่ี่ผูค้  ้าประกนัไดแ้จง้ไว ้ขา้งตน้ของสญัญาน้ี หรือท่ีอยูท่ี่ผูค้  ้าประกนัไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงไวเ้ป็นหนงัสือคร้ัง
หลงัสุดแลว้  ให้ถือวา่ไดส่้งให้แกผู่ค้  ้าประกนัและผูค้  ้าประกนัไดรั้บและทราบหนงัสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าว  หรือ
หนงัสืออื่นใดของผูใ้หกู้แ้ลว้โดยชอบ   
  ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาค ้าประกนัน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานใน
สัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี 
  

      ลงช่ือ................................................................ผูค้  ้าประกนั 

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

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

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

 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมคู่ีสมรส) 

เขียนที่................................................ 

วนัที่.........เดือน....................พ.ศ............ 

        ขา้พเจา้นาย/นาง................................................................................เป็นสามี /ภรรยา /ของนาย/นาง 

..............................................................................ไดย้นิยอมให้นาย/นาง.......................................................เป็นผูค้  ้าประกนั         

ต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ตามหนงัสือค ้าประกนัขา้งตน้น้ี 
 

                                        ............................................................คู่สมรสผูใ้ห้ความยนิยอม 
     (.............................................................) 

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



 
 

 
 
 

 

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 
 

     กอ่นลงนามในสัญญาค ้าประกนั ผูค้  ้าประกนัตอ้งอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัให้เข้าใจ
โดยชดัเจน หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูม้ีความรู้กอ่นจะท าสัญญาค ้าประกนั การที่ผูค้  ้าประกนั    ลง
นามในสัญญา         ค  ้าประกนัฉบบัน้ี จะตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในฐานะผูใ้ห้กู ้ในสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดชอบแทนลูกหน้ี และตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายและค่าสินไหมอื่นๆ อกีดว้ย 
2. ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบเมื่อผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ี ผูใ้ห้กูม้ีสิทธิเรียกร้องและบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนั      ช  าระ

หน้ีทั้งหมดที่ผูกู้ค้า้งช าระ 
3. ผูค้  ้าประกนัไดร้ับทราบถึงวตัถุประสงคข์องการกูเ้งินของผูกู้ ้
4. ผูค้  ้าประกนัไดร้ับทราบถึงจ านวนเงินที่ผูกู้ไ้ดกู้เ้งิน และรับทราบวา่เมื่อผูกู้ไ้ม่ช  าระเงินกูด้งักล่าว  

ท่านจะตอ้งเป็นผูร้ับผิดชอบช าระหน้ีดงักล่าวให้กบัสหกรณ์ฯแทนผูกู้ ้
5. ผูค้  ้าประกนัไดร้ับทราบถึงระยะเวลาในการผ่อนช าระ และจ านวนงวดที่ผูกู้จ้ะตอ้งช าระหน้ีให้แกส่หกรณ์ 

จนกวา่จะเสร็จส้ิน 
6. ผูค้  ้าประกนัไดร้ับทราบวา่  ในกรณีที่ผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีกบัสหกรณ์  และสหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ถึง  

การผิดนดัช าระหน้ีของผูกู้ถ้ึงผูค้  ้าประกนั ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัที่ผูกู้ผ้ิดนดั เมื่อพน้ก  าหนดระยะเวลา
ดงักล่าวแลว้ สหกรณ์ จะเรียกเกบ็เงินกูก้บัผูค้  ้าประกนั 

7. ผูค้  ้าประกนัไดร้ับทราบวา่  ท่านไดท้  าหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดอืนและเงินอื่นใดของ
ท่าน      ไวใ้ห้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกดัของท่านให้หกัเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์และยินยอมให้
สหกรณ์         หกัเงินพงึจ่ายให้แกท่่านเพื่อช าระหน้ีดงักล่าวเป็นล าดบัแรก หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือ
บอกกล่าวให้แกท่่านแลว้ภายใน 60 วนันบัแต่วนัที่ลูกหน้ีผิดนดั จนกวา่สหกรณ์จะไดร้ับช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

8. ผูค้  ้าประกนัไดร้ับทราบวา่  เมื่อใดที่สหกรณ์ไดเ้รียกเกบ็เงินกูก้บัผูค้  ้าประกนัเพื่อช าระหน้ีเงินกูแ้ทนผูกู้ ้ และ             
ผูค้  ้าประกนัเพิกเฉยไม่ช  าระหน้ีเงินกูด้งักล่าว สหกรณ์จะด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีกบัผูค้  ้าประกนัตาม
กฎหมายต่อไป 
 
 

  
ลงช่ือ ..............................................ผูค้  ้าประกนั 
        (...............................................) 

   

   
 

 

                                 



 

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

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

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

                          หนงัสือยินยอมให้หกัเงนิช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ในฐำนะผู้ค ำ้ประกนั 
 

 เขียนที่ ส ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั 

                                                                                         วนัที่..............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

           ขำ้พเจำ้...............................................................................อำย.ุ........ปี  ปัจจุบนัอยูบ่ำ้น เลขที่........................... หมูท่ี่...... .........

ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง................................................................ 

อ ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั................ ........................รับรำชกำรสังกดั

...............................................................................................ต ำแหน่ง....................... ..................................................  และเป็น

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำรจ ำกดั เลขทะเบียนที่..................................................มีควำมประสงคใ์หส่้วนรำชกำร  

หกัเงิน และส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท์ี่ขำ้พเจำ้เป็นสมำชิก จึงมีหนงัสือใหค้วำมยนิยอมไวก้บั  

.................................................................... .............................................................ดงัน้ี 

               ขอ้ 1  ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือเงินบ ำนำญที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำรตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดอืน และส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุน้ หรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์    
ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือน 

               ขอ้ 2 กรณีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง และไดร้ับเงินบ ำเหน็จ ขำ้พเจำ้ใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินจำก        
เงินบ ำเหน็จที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำร ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดัแจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้น
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ 

               ขอ้   3   กำรหกัเงิน    ค่ำจำ้ง  เงินบ ำนำญ    หรือเงินบ ำเหน็จ ไม่วำ่กรณีใด เมื่อไดห้กัช ำระหน้ีแก่ทำงรำชกำรแลว้  (ถำ้มี) 
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

               ขอ้   4   หนงัสือยนิยอมน้ีใหม้ผีลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะไม่ถอนกำรใหค้ ำยนิยอมทั้งหมด                
หรือบำงส่วน เวน้แต่จะไดร้ับค ำยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั  

 ขอ้   5  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรที่สังกดัโดยโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนของรัฐ    
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหน่ึงที่ขำ้พเจำ้โอนไปสังกดัมีอ ำนำจหกัเงินเดือนเพือ่ส่งช ำระหน้ี  
ช ำระค่ำหุน้และเงินอื่นใดที่พงึจะช ำระใหแ้ก่สหกรณ์และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่ จะถือปฏิบติัตำมค ำยนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี 

ทุกประกำร เพยีงแต่สหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ให้ส่วนรำชกำรที่ขำ้พเจำ้สังกดัอยูเ่พื่อด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แทนขำ้พเจำ้ก็เป็น
กำรเพยีงพอแลว้ 

               หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท ำขึ้นโดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

               หนงัสือน้ีท ำขึ้นสองฉบบัมขีอ้ควำมตรงกนัฉบบัที่หน่ึงเก็บไวท้ี่...........(1)........................................................................... 
...................................................................................................... .............ฉบบัที่สองเก็บไวก้บัขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้ไดส้ ำเนำให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ยแลว้  
 

                    ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้ ำยนิยอม 
       (.............................................................)ในฐำนะผูค้  ้ ำประกนั 

 
 ลงช่ือ ......................................................พยำน       ลงช่ือ ......................................................พยำน            
     (...................................................................)      (.............................................................)  

 
 

หมำยเหตุ “(1)” หมำยถึงช่ือส่วนรำชกำร 

ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน 
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