หน้า 1

ทะเบียนสมาชิกผู้มีสิทธิ์ยนื่ กู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก สอ.สป.
ลําดับที่ สมาชิ กเลข

ชื่ อโครงการ

ทะเบียนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

10356
10371
10652
13375
6610
4696
10413
9321
12558
12282
10673
11067
8101
11205
10238
16198
14312
9077
15132
12819
12849
13069
12721
7494
11549
7422
15696

ประกอบอาชีพเสริ มทํานํ้าผลไม้ ชานม ขนมอบ ครี มนวดผมมะกรู ดอัญชัน
ประกอบอาชีพเสริ มโรงเรี ยนสอนพิเศษ The smart tutor
จัดหาวัตถุดิบเพื่อตัดเย็บชุดและเครื่ องประดับนาฎศิลป์ ไทย ให้เช่าและจําหน่าย
ตูเ้ ติมเงินออนไลน์ บีเพย์
เปิ ดสอนงานฝี มือ ถักเสื้ อไหมพรม
ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ แม่บา้ นวัยเกษียณ
ทําร้านขายชาพะยอม
พัฒนาอาชัพและคุณภาพชีวติ (ขยายกิจการร้านอาหาร)
ขายอาหารตามสั่งและนํ้าสมุนไพร
นํ้าส้มคั้นสด (ส้มสาว)
ขนมปั งโรงเรี ยน
สิ นเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ (คุณตานมสด)
รับพิมพ์งานทัว่ ไป ,ทํากับข้าวถุงขายส่ ง
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมัน่ คง
โรงเรี ยนสอนพิเศษ (English Home School)
สวนเกษตรพอเพียงเพื่อสร้างรายได้
ขนมหวานแสนสุ ข
จําหน่ายหอยทอด ผัดไทย
ร้านขายก๋ วยเตี๋ยว
ร้านก๋ วยเตี๋ยวป้ าบล
กาแฟสดเพิ่มรายได้
พัฒนา เพิ่มผลผลิตสวนผลไม้
ENJOY NURSERY
ซื้ อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
จําหน่ายผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย
รับซ่อม สร้างบานกระจก มุง้ ลวด เหล็กดัด ประตู
รถตูร้ ับ-ส่ งนักเรี ยน โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
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ชื่ อโครงการ

ทะเบียนที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

11760
8351
6472
14628
14326
14788
17320
9080
17239
13992
3459
4062
10615
11470
12112
9347
12277
8513
2579
7718
6984
12499
9470
10119
12838
8895
14814

กาแฟในสวน Coffee in the garden
โครงการเปิ ดร้านกาแฟ
ปรับปรุ งร้านอาหารตามสั่ง(อาหารเวียดนาม)
ขายข้าวราดแกงหน้าโรงเรี ยนเทศบาล 4
เลี้ยงเป็ ดเนื้อและปลูกพืชไร่
เพาะเห็ด
ปรับปรุ งร้านก๋ วยเตี๋ยว
ร้านขายลูกโป่ ง Balloon pika
บ้านรักเด็กเก่งภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ (English&Mate House)
เก้าอี้นวดหยอดเหรี ยญ
เพาะเห็ดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ธุ รกิจสะดวกซื้ อ
ขายสิ นค้าออนไลน์(ประเภทเครื่ องสําอางผ่าน อย.)
ขายเสื้ อผ้าออนไลน์และชุดไทยตัดเย็บเอง
ขายรองเท้ามือสอง
ชาพะยอม
เลี้ยงปลานิล
เพาะนกเลิฟเบิร์ด
ขายเสื้ อผ้ามือสอง
นานาอาหารสําเร็ จรู ป
ตูห้ ยอดเหรี ยญ
ข้าวเหนียวหมูคุณป้ า
เลี้ยงปลานิลและปลาเบญจพันธ์ในบ่อดิน
ร้านขายของชํา
ร้านอิโด โดนัท
ขนมกล้วยฉาบพารวย
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ชื่ อโครงการ

ทะเบียนที่
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

8590
4714
14082
15746
14284
14228
9751
15931
9349
13376
13172
10097
10096
13910
12170
9837
9414
4060
5334
3920
10747
9588
7758
10807
17296
11142
12248

สวนยาง
ขายล๊อตเตอรี่
ขยะเพิ่มรายได้ และเบเกอรี่ (ชุดเบรค)
ร้านค้าขายปลีก
สวนปาล์มนํ้ามัน
ขายกิฟฟารี น
รับติดตั้งระบบไฟฟ้ าและเครื่ องปรับอากาศในอาคาร
สิ นค้าตกแต่งสวนออนไลน์
ขายของสดที่ตลาดบางแค
ทําไร่ ออ้ ย
เบ็ดเสร็ จร้านเดียว
เบเกอรี่ หลากหลายขนมไทยแสนอร่ อย
ร้านกาแฟสดพร้อมเครื่ องดื่ม
ร้านขายข้าวมันไก่
ซุ ม้ ดอกไม้
เมี่ยงปลาเผา
บ่อเลี้ยงปลานิล
ส่ งเสริ มอาชีพ(ค้าขาย)
กาแฟโบราณ(เครื่ องดื่มแบบชงชนิดต่างๆ)
อาหารตามสั่ง(อาหารจานเดียว)
กิจการร้านอาหารในโรงเรี ยน
เกษตรทฤษฏีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รับเขียนป้ ายโฆษณาต่างๆ
ตุก๊ ตาญี่ปุ่นมือสอง สภาพนางฟ้ า
กระเป๋ าแฟชัน่
ล้างอัดฉี ดรถยนต์และลานจอดรถ
ร้านอาหารครัวปั กใต้
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ชื่ อโครงการ

ทะเบียนที่
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

16648
14357
5893
12770
16319
9396
8467
13159
8098
9540
11252
10801
5644
9669
5777
12553
5603
12372
4804
11493
7180
9439
4462
10744

ร้านค้าทรัพย์ทวี
ร้ายขายอาหาร
ขายขนมไทย
ขายอาหารทะเลแห้ง
ขายเสื้ อผ้าแบบเปิ ดร้าน ตลาดนัดและในออนไลน์
ชา - กาแฟ ชัก-กะ-เย่อ
ร้านอาหารตามสัง่
เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ร้านดอกไม้ครู ติ๋ม (เพื่อขยายกิจการและซื้ ออุปกรณ์ในร้าน)
ทํานํ้าเต้าหูแ้ ละนํ้าขิง
ร้านซักอบรี ด
ปลูกกระเพรา
ทําการเกษตร
ขับแท๊กซี่ สร้างรายได้เสริ ม
ขายก๋ วยเตี๋ยวเรื อ
ปลาสลิดแดดเดียว
เลี้ยงหอยแครง
ไร่ นาสวนผสมและสวนป่ า
ทํานาข้าวปลอดสารพิษ
นาฎศิลป์ ไทยสื บสานวัฒนธรรม
เบเกอรี่
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ร้านมะพร้าวปั่ นนมสด

**สัญญากู้และสั ญญาคา้ ประกัน กรุณาพิมพ์ เป็ นหน้ า -หลัง**

เอกสารยื่นกู้โครงการกู้เงินเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
* เอกสารทุกแผ่ นห้ ามนากระดาษ REUSE มาใช้ *
1. สัญญากูเ้ งินกรอกข้อความให้สมบูรณ์
2. สลิปเงินเดือนผูก้ ู้ ( ประทับตราหน่ วยงาน ผู้บริ หารสถานศึกษาและเจ้ าหน้ าที่การเงินเซ็นต์ รับรอง )
3. หนังสื อยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด (2 ฉบับ)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (1 ฉบับ )
5. สาเนาใบเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่ อ สกุล ของผูก้ ู้ ( กรณี มีการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่ อ - นามสกุล )
6. สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้ ( 1 ฉบับ ) * กรณีใช้ บัตรข้ าราชการ *
7. สาเนาทะเบียนสมรส และสาเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)
8. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย
9. โครงการอาชีพเพื่อประกอบการพิจารณา

เอกสารผู้คา้ ประกัน ( พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง )
1. หนังสื อค้ าประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญกรอกข้อความให้สมบูรณ์
2. สลิปเงินเดือนผูค้ ้ าประกัน ( ประทับตราหน่ วยงาน ผู้บริ หารสถานศึกษาและเจ้ าหน้ าที่การเงินเซ็นต์ รับรอง )
3. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด ในฐานะผูค้ ้ าประกัน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (1 ฉบับ )
5. สาเนาใบเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่ อ สกุล ของผูค้ ้ าประกัน ( กรณี มีการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่ อ - นามสกุล )
6. สาเนาทะเบียนบ้านผูค้ ้ า ( 1 ฉบับ ) * กรณีใช้ บัตรข้ าราชการ *

หมายเหตุ

1. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีชื่อในเอกสารเป็ นผูล้ งนามรับรองด้วยตนเอง
2. การลงลายมือชื่ อในเอกสารทั้งหมด จะต้องเป็ นลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด
และตรงกับบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. บัตรที่ใช้ประกอบคาขอกู้ และ บัตรที่ใช้ประกอบการค้าประกัน ต้องไม่หมดอายุในวันที่รับเงินกู้
4. การแก้ไขข้อความในเอกสารให้ขีดเส้นทับแล้วให้ผกู้ ู้ และผูค้ ้าประกันลงลายมือชื่อกากับการแก้ไขนั้น
5. ห้ามใช้ปากกาลบได้เขียนสัญญาเงินกูท้ ุกประเภท และห้ามใช้น้ ายาลบคาผิด

เลขที่รับ........................................
วันที่..............................................
................................เจ้าหน้าที่ผู้รับ

ไม่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยคืน

ฃ

เลขที่สญ
ั ญา……………………………….
วันที่………………………………………..

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สมุทรปราการ จากัด
สั ญญากู้เงินโครงการพิเศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ

เขียนที่...............................................................
วันที่...................................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้า........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน..................................................................อายุ..................ปี รับราชการหรืองานประจาตาแหน่ง
......................................................สังกัด / โรงเรียน ................................................................ปัจจุบันอยู่บา้ นเลขที่.....................
หมู่ที่.............ตาบล................................อาเภอ.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์................................................Email……………...……….………….เงินได้รายเดือน .....................................................บาท
ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ติดตามทวงหนี้ข้าพเจ้าได้ ดังสถานที่ต่อไปนี้

ที่อยู่ตามสาเนาบัตรประชาชน
ที่ทางาน อื่น ๆ
..............................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจานวน.........................................บาท (.......................................................................)
เพือ่ นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอโครงการเอกสารแนบท้ายสัญญานี้
ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะส่งคืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์กาหนด
-เงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร) งวดละ.........................บาท (....................................................) ยกเว้น
งวดสุดท้ายโดยเริ่มชาระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกู้และใช้อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศของสหกรณ์ 4.09%
ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศอัตราดอกเบีย้ ของสหกรณ์ฯ
ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงว่า หากไม่สามารถผ่อนชาระได้ตรงตามงวดหรือตามจานวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในข้อ 3. และข้าพเจ้าได้มี
คาขอเป็นหนังสือต่อสหกรณ์เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดหรือจานวนเงินผ่อนชาระต่องวดแล้วนั้น หากสหกรณ์ยินยอมผ่อนผันเวลา
หรืองวดชาระให้ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมให้ถือว่า คาขอหรือบันทึกข้อตกลงซึ่ง
ได้ทาขึ้นภายหลังสัญญากู้นี้ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้นี้ด้วย
ข้อ 5. ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาหรือเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จ่ า ยเงิ น ได้ ของหน่ ว ยราชการของข้า พเจ้ า หั กเงิ น ได้ รายเดื อน
เงินบาเหน็จ เงินบานาญ รวมทัง้ เงินประเภทอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้จ่ายให้แก่ข้าพเจ้า ณ ทีจ่ า่ ย เพื่อชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์เป็น
ลาดับแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกคายินยอม จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น และข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา
หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้
สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชาระหนี้จนสิน้ เชิง
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.สป. และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะ
กาหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของ
สหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา
ข้อ 7. กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้เงินหรือใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที และให้
สหกรณ์มีสิทธินาเงินค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจาก
สหกรณ์นามาชาระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้จนครบถ้วน
ข้อ 8. กรณีที่ผู้กู้ได้กู้เงินจากสหกรณ์มากกว่าร้อยละเก้าสิบของจานวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้ตกลงจัดหาผู้ค้าประกัน
เพื่อเป็นหลักประกันการชาระหนี้เงินกู้คืน ให้แก่สหกรณ์ และจัดทาสัญญาค้าประกันที่มีคาเตือนสาหรับผู้ค้าประกันไว้ในสัญญา
ค้าประกัน
โปรดพลิก
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ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอน ย้าย ลาออก หรือพ้นจากราชการหรืองานประจาไม่ว่ากรณีใดๆ จะแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์โอนเงินสะสม
ค่าหุ้นและเงิน อื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสหกรณ์ชาระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ได้ทันที โดยไม่จาต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ
ล่วงหน้าแต่อย่ างใด และยิ นยอมให้เจ้ าหน้าที่ ผู้จ่ายเงิ นได้ รายเดือน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมนาเงินค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์มาเป็นหลักประกันสาหรับเงินกู้ตามสัญญานี้
ข้อ 11. บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้แจ้งหรือบอก
กล่าวเป็นหนังสือ ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้กู้โดยการส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้ในข้างต้นของ
สัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้ หลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้และผู้กู้ได้รับและทราบ
หนังสือติดตามทวงถามบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ
ข้อ 12. ข้าพเจ้ายินยอมทาประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่สหกรณ์จัดหาให้ในวงเงินที่สหกรณ์กาหนด และมอบให้สหกรณ์เป็น
ผู้รับประโยชน์ เพื่อชาระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ และยินยอมให้หักเงินเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเงินกู้
ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 13. หลังจากรับเงินกู้ไปแล้ว 1 ปี ข้าพเจ้าจะทาการรายงานผลความคืบหน้าของโครงการประกอบอาชีพเสริมให้
สหกรณ์ทราบความเคลื่อนไหวทุกปี (บัญชีรายรับ–รายจ่าย หรือรูปถ่ายการประกอบอาชีพเสริม) จนกว่าจะชาระหนี้หมด
ข้อ 14. กรณีข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 13. ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อเป็นผู้มีอานาจ
วินิจฉัยพิจารณาเรียกคืนเงินกู้ยืมตามโครงการดังกล่าวทั้งจานวน ได้ทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ข้าพเจ้ารับทราบว่าการกู้เงินสามัญครั้งนี้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้เป็นหลักประกันเงินกู้
เนื่องจาก

 กรณีที่ 1 ผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึง 20% ตามระเบียบฯ
 กรณีที่ 2 มีผู้ค้าประกันไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การกู้เงิน
 กรณีที่ 3 ผู้กู้เป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกสังกัด หรือครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน
ลงชื่อ...........................................................ผู้กู้
(..................................................................)

ลงชื่อ
..........................................................................ผู้กู้
(.......................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................พยาน
(........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................พยาน
(.......................................................................)

สถานภาพผู้กู้
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
 โสด
 สมรส  หย่า
 หม้าย
วันที่...........................................
คายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว
วันที่..............................................
เห็นสมควรที่สหกรณ์จะให้เงินกู้สมาชิกนี้ได้หรือไม่ ...........................
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรส กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
...............................................................................................................
สมุทรปราการ จากัด ตามสัญญากู้เงินข้างต้นนี้
ลงชื่อ.................................................
ลงชื่อ.........................................สามี / ภรรยา
(..................................................)
(..............................................)
ตาแหน่ง..............................................
ลงชื่อ...........................................พยาน
............................................................
(..............................................)

การรับเงินกู้

โอนเข้าบัญชีเงินฝากเล่มสีชมพูของผู้กู้ เลขที่บัญชี.............................................................................
ชื่อบัญชี...................................................................(ต้องตรงกับชื่อผู้กู้)
หมายเหตุ
1.โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อความ
อื่นๆ .........................................................................................
2.ห้ามใช้น้ายาลบคาผิด ยางลบ ขูดลบ ข้อความในสัญญา
ลงชื่อ .................................................................ผู้รับเงิน
โดยเด็ดขาด
(................................................................)
3.การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกากับเท่านั้น
4.ผู้ค้าประกันลงนามเป็นพยานไม่ได้
ลงชื่อ ...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จา่ ยเงิน
ลงชื่อ ...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู้



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
สัญญาคาประกันเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าพเจ้า.................................................................….... (ผู้ค้าประกัน) สมาชิกเลขทะเบียนที่..............…..........
เลขประจ้าตัวประชาชน..........................................................อายุ....…........ปี รับราชการหรือท้างานประจ้าในต้าแหน่ง
........................................…..........สังกัดหน่วยงาน............................….....…................................ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
.....................หมู่ที่..............ถนน........................................ต้าบล...................................อ้าเภอ.......................................
จังหวัด.......…...........................โทรศัพท์........................................ได้ท้าหนังสือค้้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จ้ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้้าประกันนี้จะใช้ค้าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ (ชื่อผู้กู้)............................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที่………....…......
สังกัด……………………….…....……กู้เงินจ้านวน….….....…....……...…..บาท(……...….…….........……...……………….………………)
ผ่อนช้าระไม่เกิน 36 งวด ตามสัญญากู้เงินโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เลขที…่ .....…….…......................
ลงวันที่…………...…......….และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้้าประกันหนี้
ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง หนี้นั้นด้วย โดยข้าพเจ้า
ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช้าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนดตามที่กล่าว
ไว้ในสัญญากู้เงินโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ
ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช้าระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช้าระหนี้สิน และ/หรือผิดนัดช้าระหนี้สัญญาเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อ
1 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือว่าผู้กู้ล้มละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจาก
ถิ่นที่อยู่ หรือ หาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอื่นใดอันกระท้าให้สหกรณ์ไม่ได้รับช้าระหนี้ สัญญาเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่กล่าวแล้ว และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้โดย
มิพักใช้สิทธิของผู้ค้าประกันตามมาตรา 687 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใด
ข้อ 3. หากจะมีการกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ าไม่อาจเข้าไปรับช่วงได้ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนในสิทธิใดๆ อันได้ให้ไว้แก่สหกรณ์แต่ก่อนหรือในขณะหรือภายหลังที่ข้าพเจ้ าท้าสัญญาค้้าประกัน
ข้าพเจ้าก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้้าประกัน
ข้อ 4. ในกรณีที่ ข้าพเจ้ าต้องช้าระหนี้ ให้ แก่สหกรณ์ แทนผู้ กู้ หลั งจากสหกรณ์ได้ส่ งหนังสื อบอกล่ าวให้ แก่
ข้าพเจ้ าแล้ วภายในหกสิ บวันนั บแต่วันที่ลู กหนี้ ผิ ดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี้โดยให้ผู้ บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้ รายเดือน หักเงินได้รายเดือน เงินบ้าเหน็จ เงินบ้านาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดที่ทางราชการ และ
ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อช้าระหนี้ดังกล่าวเป็นล้าดับแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้
จนกว่าจะช้าระหนี้ครบถ้วนและข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะ
ได้รับช้าระหนี้จนสิ้นเชิง
โปรดพลิก
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ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า หลุ ด พ้ น จากการค้้ า ประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู้ ที่ ข้ า พเจ้ า ค้้ า ประกั น ไว้ นี้ จ ะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการด้าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสื ออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสั ญญา
ก้าหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้ค้าประกันโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้แก่ผู้ค้าประกันตามที่อยู่ที่ผู้ค้าประกันได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี้หรือที่อยู่ที่ผู้ค้าประกันได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ค้าประกันและผู้ค้าประกันได้รับและทราบหนังสือติดตามทวงถาม
บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้้าประกันนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานใน
สัญญาค้้าประกันฉบับนี้
ลงชื่อ................................................................ผู้ค้าประกัน
(.................................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(..................................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(..................................................................)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่................................................
วันที่......... เดือน.................... พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้านาย/นาง................................................................................เป็นสามี /ภรรยา /ของนาย/นาง
..............................................................................ได้ยินยอมให้นาย/นาง.......................................................เป็น
ผู้ค้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ้ากัด ตามหนังสือค้้าประกันข้างต้นนี้
........................................................... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)

หนังสื อยินยอมเปิ ดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เพือ่ เป็ นหลักประกันเงินกู้
และหนังสื อยินยอมให้ สหกรณ์ หักเงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และภาระผูกพันอืน่
วันที่ ...........……………………………..
ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว) ..................................................................................... รับราชการหรื อ
ทางานในตาแหน่ง .....................................…....…....…....... สังกัด ..........………….……..............….....….............
อาเภอ ................................................จังหวัดสมุทรปราการ ได้กเู้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
และเข้าเงื่อนไขที่จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์การกูเ้ งินของสหกรณ์ ดังนี้
 ข้อ 1 ต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ เนื่องจาก (หากเข้ าหลักเกณฑ์ ข้อใด
ข้ อหนึ่งโปรดระบุ และสามารถระบุได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
 ผูก้ ู้ เป็ นครู อตั ราจ้าง หรื อครู เอกชน (ต้องเปิ ดบัญชีเงินฝากหลักประกันทุกกรณี )
 ผูก้ หู้ าคนค้ าประกันได้ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การกูป้ กติ
 ผูก้ มู้ ีเงินเหลือใช้จ่ายต่ากว่า 20%
ทั้งนี้ ขา้ พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินกูส้ ามัญ เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น หรื อเงินกูร้ วมหนี้ แล้วแต่กรณี เพื่อเปิ ด
บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็ นหลักประกันเงินกูส้ าหรับการกูเ้ งินแต่ละประเภทตามเงื่อนไขข้างต้น พร้อมยินยอม
ให้สหกรณ์หกั เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนประจาปี เข้าบัญชี เงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูท้ ุกๆ สิ้ นปี
บัญชี ของสหกรณ์ ในกรณี ที่หักไม่ครบให้สหกรณ์ หกั จากเงินได้รายเดือนโดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวให้ขา้ พเจ้า
ทราบล่ วงหน้า และข้าพเจ้ายืนยันว่าจะไม่เพิ กถอนความยินยอมนี้ ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนแต่ อย่างใด จนกว่าจะ
ปรับปรุ งแก้ไขหลักเกณฑ์การกูเ้ งินให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ มิตอ้ งมีบญ
ั ชี เงินฝากออมทรัพย์เพื่ อเป็ นหลักประกัน
เงินกู้ หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้ หรื อถึงแก่ความตาย หรื อออกจากงานประจาโดยไม่มีบาเหน็จหรื อบานาญ หรื อ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตามข้อบังคับ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ นาเงิ นฝากออมทรัพย์เพื่ อเป็ นหลักประกันเงิ นกู้
ชาระหนี้เงินกูท้ ี่คงค้างอยูก่ บั สหกรณ์ได้ทนั ที
 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนทุกๆ ปี เพื่อชาระค่าเบี้ ยประกันชี วิต, เงิน
สงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ไทย, เงิ นสงเคราะห์ศพ
ล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อภาระผูกพันอย่างอื่น
ที่มีต่อสหกรณ์แล้วแต่กรณี ในกรณี ที่เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ไม่เพียงพอในการหักชาระค่าภาระผูกพันต่างๆ ข้างต้น
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินได้รายเดือนโดยไม่จาเป็ นต้องบอกล่าวให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้ายืนยันว่า
จะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้ ท้ งั หมด หรื อบางส่ วนแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์
(เงื่อนไขข้ อ 2 อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ที่ผ้ ูก้ ทู ุกราย จะต้ องมีหลักประกันคุ้มครองความเสี่ ยงกรณี เสี ยชี วิตให้ แก่ สหกรณ์ )
 หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคา
ในหนังสื อฉบับนี้ ท้ งั หมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ น
หลักฐาน
ลงชื่อ ....................................................ผูข้ อกู/้ ผูใ้ ห้ความยินยอม ลงชื่อ ........................................................พยาน
(....................................................................)
(.........................................................)
Update form : 2/12/2015

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครูสมุทรปราการ จากัด
เขียนที่ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด
วันที่..............เดือน......................................พ.ศ.....................
ข้ำพเจ้ำ...............................................................................อำยุ.........ปี ปัจจุบนั อยูบ่ ำ้ นเลขที่........................... หมูท่ ี่...............
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ตำบล/แขวง................................................................
อำเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รับรำชกำรสังกัด

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

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

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

ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือเงินบำนำญที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรตำมจำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งชำระหนี้ 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 ่ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหนึ่งที่ขำ้ พเจ้ำโอนไปสังกัดมีอำนำจหักเงินเดือนเพือ่ ส่งชำระหนี้
ชำระค่ำหุน้ และเงินอื่นใดที่พงึ จะชำระให้แก่สหกรณ์และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำ จะถือปฏิบตั ิตำมคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้
ทุกประกำร เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนรำชกำรที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดอยูเ่ พือ่ ดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแทนข้ำพเจ้ำก็เป็ น
กำรเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำในหนังสือนี้ท้งั หมดแล้ว
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
หนังสือนี้ทำขึ้นสองฉบับมีขอ้ ควำมตรงกันฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่...........(1)...........................................................................
...................................................................................................................ฉบับที่สอง เก็บไว้กบั ข้ำพเจ้ำและข้ำพเจ้ำได้สำเนำให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จำกัด ไว้เป็ นหลักฐำนด้วยแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผูใ้ ห้คำยินยอม
(..................................................................)
ลงชื่อ ......................................................พยำน
(...................................................................)
หมายเหตุ “(1)” หมายถึงชื่อส่ วนราชการ

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

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

