หนังสื อกูท้ ี่................./..................
วันที่........../..................../..............
บัญชีเงินกูท้ ี่...................................

รับที่......................../.....................
วันที่............../................./.............

คำขอกู้เงินสำมัญ
เขียนที่...........................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ.................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
ข้าพเจ้า...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................................
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน.......................................บาท (................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยชัดเจน).................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ขณะนี้ขา้ พเจ้ารับราชการหรื อทางานในตาแหน่ง.............................................สังกัด....................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่................................หมู่ที่....................ถนน................................................ตาบล...............................
อาเภอ..........................................จังหวัด......................................... มีเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ.......................................บาท
ข้อ ๓. นอกจากค่าหุ น้ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือ

คำเสนอคำ้ ประกัน
ลาดับที่

ชื่อ

สมาชิก
เลขทะเบียนที่

ทางานประจา
ในตาแหน่งและสังกัด

เงินเดือน/
ค่าจ้าง

ลายมือชื่อ
ผูค้ ้ าประกัน

๑
๒
๓
๔
ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ........................................บาท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด) เป็ นจานวน..............................งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๖. ในการขอกูค้ รั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทาหนังสื อยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้าย
หนังสื อกู้

ลงชื่อ.................................................................ผูข้ อกู้

-๒บันทึกกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู ้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ้ ่ ึ งชี้แจงไว้ในคาขอกูน้ ้ ี เป็ นความจริ งหรื อไม่เป็ นความจริ ง
จริ ง
ไม่จริ ง
(๒) ในเวลานี้ผขู ้ อกูม้ ีพฤติการณ์ซ่ ึ งอาจถูกออกจากงานประจาหรื อไม่ ?
มี
ไม่มี
(๓) ผูข้ อกูม้ ีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็ นจานวนมากหรื อไม่ ?
มี
ไม่มี
ลำยมือชื่ อ....................................................................ตำแหน่ ง...................................................................
(...................................................................)
(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รำยกำรเกีย่ วกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู.้ ..........................................................บาท
เงินได้
เงินค่าหุน้
รายเดือน
(บาท)
(บาท)

จากัด
วงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
หนังสื อกูท้ ี่ (บาท)

ต้นเงินกูค้ งเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
พิเศษ
หนังสื อกูท้ ี่ (บาท) หนังสื อกูท้ ี่ (บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บาท)

หมำยเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
(๒) ข้อชี้แจงอื่นๆ...................................................................................................................................................
รำยกำรเกีย่ วกับวงเงินของผู้คำ้ ประกัน
จานวนต้นเงินที่จะต้องค้ าประกัน............................................................บาท
ลาดับที่

ชื่อผูค้ ้ าประกัน

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

จากัดวงเงิน
ค้ าประกัน
(บาท)

การค้ าประกันรายอื่น
ชื่อผูก้ ู้

วงเงิน
ต้นเงินที่
ค้ าประกันคงเหลือ
ค้ าประกันคงเหลือ
(บาท)
(บาท)

๑
๒
๓
๔
หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
(๒) ข้อชี้แจงอื่นๆ.....................................................................................................................................................
...........................................................................เจ้าหน้าที่
................./.................../................

หนังสื อค้ าประกันที่…............/...............ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................
หนังสื อค้ าประกันที่…............/...............ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................
หลักประกันอย่างอื่น....................................................................................

หนังสื อกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ
บัญชีเงินกูท้ ี่....................................................
ที่............................../...............................
ชื่อผูก้ .ู้ ........................................................................... วันที่..............เดือน..................................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า...............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.................ถนน................................................ตาบล.......................................
อาเภอ..........................................จังหวัด......................................โทรศัพท์......................................ขอทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อกูน้ ้ ี จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน..................................บาท (...........................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ในวันที่ทาหนังสื อกูน้ ้ ีโดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)................................
..................................................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ..................................................บาท ต่อปี รวม
(ตัวอักษร).........................................งวด เว้นแต่งวดสุ ดท้ายขอส่ ง (ตัวอักษร)............................................................บาท
ทั้งนี้ต้ งั แต่งวดประจาเดือน...............................................................เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)แต่ละงวด ถึงกาหนดส่ งคืนภายในวันสิ้ นเดือนที่
ระบุไว้สาหรับงวดนั้น ๆ
ในกรณี ที่ มี เหตุ จ าเป็ นที่ ส หกรณ์ จ ะต้อ งเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ยเงิ น กู้แ ล้ ว ข้า พเจ้ายิ น ยอมให้ ส หกรณ์
เปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ ตามที่ เห็ นสมควรเมื่ อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ ไม่จาเป็ นต้องแจ้ง
ให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เฉพาะเพื่อการดังที่ระบุไว้ในคาขอกู้
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินได้รายเดื อนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงิ นได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่ งต่อสหกรณ์
ด้วย
ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณี ใด ๆ ซึ่ งกาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์วา่ ด้วยการควบคุมหลักประกันและ
การเรี ย กคื น เงิ น กู้ ให้ ถื อ ว่า เงิ น กู้น้ ี เป็ นอัน ถึ ง ก าหนดส่ ง คื น โดยสิ้ น เชิ ง พร้ อ มทั้ง ดอกเบี้ ย ในทัน ที โดยมิ พ ัก ค านึ ง ถึ ง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ ๖. ข้าพเจ้ายอมรับ ผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน

-๒ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จดั การชาระหนี ้สินให้ เสร็จสิ ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้ าพเจ้ ายิน ยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินสะสม
สาหรับข้าราชการ บาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้
ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ ๗. ในการกู้ค รั้ งนี้ ข้าพเจ้าได้นาหุ ้น ของสหกรณ์ ที่ ขา้ พเจ้ามี อยู่ในปั จจุ บ นั และที่ จะมี ต่อไปในอนาคต
เป็ นหลักค้ าประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อ ๘. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนิ นคดีเกี่ยวกับหนี้ สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนา
อยูต่ ามที่ระบุไว้ในหนังสื อนี้ทุกประการ
ข้อ ๙. หากมี การฟ้ องร้ องบังคับคดี เกี่ ยวกับหนี้ สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผูก้ ู้ยินยอมให้สหกรณ์ ฟ้องคดี ได้ที่ศาล
จังหวัดซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สานักงานสหกรณ์
หนังสื อกูน้ ้ ีทาไว้ ณ วันที่ซ่ ึ งระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
.............................................................ผูก้ ู้
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็ นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง...........................................................................................เป็ นผูก้ ูเ้ งินสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภู ธ รจัง หวัด หนองคาย จ ากัด ตามหนัง สื อ กู้เงิ น สามัญ ข้า งต้น นี้ และข้า พเจ้า ได้ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้เป็ นส าคัญ
ต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผูก้ )ู้
(................................................................)
ข้าพเจ้า...............................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน.................................................บาท
(...............................................................................) ตามหนังสื อกูน้ ้ ี ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่......../............/............
(ลงชื่อ)...................................................................ผูร้ ับเงิน
...............................................................เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
...............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสัญญากู้

หนังสื อกูท้ ี่................./.................
ชื่อผูก้ .ู้ ..........................................

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสื อคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ
ที่...................../...........................
ชื่ อผู้คำ้ ประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิ กแห่ งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อค้ าประกันนี้ จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กเู้ งินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสื อกูส้ าหรับ
เงิ นกูส้ ามัญที่ ..................../.............................วันที่ ...........................................นั้น และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์ โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ น
อุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงิ นกูก้ ่อนถึ งกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งิ นสาหรับเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้ สินและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมรั บ ผูก พัน ว่า การที่ ข ้า พเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ น้ ี ไม่ ว่าเพราะเหตุ ใด ๆ
ไม่ เป็ นเหตุ ใ ห้ ข ้ า พเจ้า หลุ ด พ้ น จากการค้ า ประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู ้ที่ ข ้ า พเจ้า ค้ า ประกั น ไว้น้ ี จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกัน
นั้น โดยสิ้ นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหัก เงินได้รายเดื อนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์ เพื่อแสดงต่อหน่ วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิ น ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ จนกว่าสหกรณ์ จะได้รับชาระหนี้ จน
สิ้ นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้ าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็ นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสื อค้ าประกันเงินกูส้ ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผูค้ ้ าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผูค้ ้ าประกัน และเห็นว่าหนังสื อค้ าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจหนังสื อค้ าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสื อค้ าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

หนังสื อกูท้ ี่................./.................
ชื่อผูก้ .ู้ ..........................................

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสื อคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ
ที่...................../...........................
ชื่ อผู้คำ้ ประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิ กแห่ งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อค้ าประกันนี้ จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กเู้ งินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสื อกูส้ าหรับ
เงิ นกูส้ ามัญที่ ..................../.............................วันที่ ...........................................นั้น และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์ โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ น
อุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงิ นกูก้ ่อนถึ งกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งิ นสาหรับเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้ สินและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมรั บ ผูก พัน ว่า การที่ ข ้า พเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ น้ ี ไม่ ว่าเพราะเหตุ ใด ๆ
ไม่ เป็ นเหตุ ใ ห้ ข ้ า พเจ้า หลุ ด พ้ น จากการค้ า ประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู ้ที่ ข ้ า พเจ้า ค้ า ประกั น ไว้น้ ี จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกัน
นั้น โดยสิ้ นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหัก เงินได้รายเดื อนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์ เพื่อแสดงต่อหน่ วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิ น ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ จนกว่าสหกรณ์ จะได้รับชาระหนี้ จน
สิ้ นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้ าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็ นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสื อค้ าประกันเงินกูส้ ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผูค้ ้ าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผูค้ ้ าประกัน และเห็นว่าหนังสื อค้ าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจหนังสื อค้ าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสื อค้ าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

หนังสื อกูท้ ี่................./.................
ชื่อผูก้ .ู้ ..........................................

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสื อคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ
ที่...................../...........................
ชื่ อผู้คำ้ ประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิ กแห่ งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อค้ าประกันนี้ จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กเู้ งินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสื อกูส้ าหรับ
เงิ นกูส้ ามัญที่ ..................../.............................วันที่ ...........................................นั้น และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์ โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ น
อุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงิ นกูก้ ่อนถึ งกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งิ นสาหรับเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้ สินและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมรั บ ผูก พัน ว่า การที่ ข ้า พเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ น้ ี ไม่ ว่าเพราะเหตุ ใด ๆ
ไม่ เป็ นเหตุ ใ ห้ ข ้ า พเจ้า หลุ ด พ้ น จากการค้ า ประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู ้ที่ ข ้ า พเจ้า ค้ า ประกั น ไว้น้ ี จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกัน
นั้น โดยสิ้ นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหัก เงินได้รายเดื อนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์ เพื่อแสดงต่อหน่ วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิ น ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ จนกว่าสหกรณ์ จะได้รับชาระหนี้ จน
สิ้ นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้ าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็ นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสื อค้ าประกันเงินกูส้ ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผูค้ ้ าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผูค้ ้ าประกัน และเห็นว่าหนังสื อค้ าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจหนังสื อค้ าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสื อค้ าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

หนังสื อกูท้ ี่................./.................
ชื่อผูก้ .ู้ ..........................................

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสื อคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ
ที่...................../...........................
ชื่ อผู้คำ้ ประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิ กแห่ งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อค้ าประกันนี้ จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กเู้ งินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสื อกูส้ าหรับ
เงิ นกูส้ ามัญที่ ..................../.............................วันที่ ...........................................นั้น และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์ โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ น
อุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงิ นกูก้ ่อนถึ งกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งิ นสาหรับเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้ สินและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมรับ ผูก พัน ว่า การที่ ข ้า พเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ น้ ี ไม่ ว่าเพราะเหตุ ใด ๆ
ไม่ เป็ นเหตุ ใ ห้ ข ้ า พเจ้า หลุ ด พ้ น จากการค้ า ประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู ้ที่ ข ้ า พเจ้า ค้ า ประกั น ไว้น้ ี จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกัน
นั้น โดยสิ้ นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหัก เงินได้รายเดื อนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์ เพื่อแสดงต่อหน่ วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิ น ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ จนกว่าสหกรณ์ จะได้รับชาระหนี้ จน
สิ้ นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้ าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็ นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสื อค้ าประกันเงินกูส้ ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าคูส่ มรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผูค้ ้ าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผูค้ ้ าประกัน และเห็นว่าหนังสื อค้ าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจหนังสื อค้ าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสื อค้ าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคำย จำกัด
บันทึกเพิม่ เติมต่ อท้ ำยหนังสื อกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ
เพื่อให้ เป็ นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรว่ ำด้ วยสั ญญำ
เรื่ อง ให้ ธุรกิจกำรให้ ก้ยู ืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถำบันกำรเงินเป็ นธุรกิจทีค่ วบคุมสั ญญำ พ.ศ. 2544
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจภู ธ รจัง หวัด หนองคาย จ ากัด ได้จ ัด ท าบัน ทึ ก ต่ อ ท้า ยหนั ง สื อ กู้ส าหรั บ
เงินกูส้ ามัญ ของ............................................................................................สมาชิกเลขที่...........................................ไว้ดงั นี้
1. ให้ยกเลิกข้อความในหนังสื อกูส้ ามัญ ข้อ 2 วรรค 3 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ แทน
ในกรณี ที่สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ พิ่มเติมขึ้น ผูก้ ูย้ ินยอมเสี ยดอกเบี้ยเงินกู้
ตามที่สหกรณ์ เรี ยกเก็บเพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณ์ ได้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันหรื อแจ้งทางจดหมาย
ให้ทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
ในกรณี ที่แจ้งให้ทราบทางจดหมายนั้น ผูก้ ูย้ ินยอมให้ถือการแจ้งโดยการพิมพ์ขอ้ ความการเรี ยกเก็บ
ดอกเบี้ยเงินกูเ้ พิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็ จรับเงิน หรื อเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่ งให้แก่ผกู ้ ูเ้ ป็ นประจาเป็ นการแจ้งให้ทราบ
ทางจดหมายแล้ว
2. ให้ถือว่าบันทึกนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของหนังสื อกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ที่........................................................
ลงวันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ................................
ผูก้ ไู้ ด้อ่านข้อความในบันทึกนี้ท้ งั หมดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)...........................................................................ผูก้ ู้
(ลงชื่อ)............................................................................พยาน
(......................................................................)
(ลงชื่อ)............................................................................พยาน
(......................................................................)

คำเตือนสำหรับผู้คำ้ ประกัน
ก่ อนที่ จะลงนามในสั ญ ญาค้ าประกัน ผู ค้ ้ าประกัน ควรอ่ า นและตรวจสอบรายละเอี ย ดของสั ญ ญาค้ าประกัน
ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ ้ าประกันมีผสู ้ งสัยใดๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ ก่อนที่จะทาสัญญาค้ าประกัน
การที่ผูค้ ้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกัน กับ สหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด เพื่อค้ า
ประกันหนี้ ตามสัญญากูย้ มื เงินเลขที่.......................................ลงวันที่........................................................ระหว่าง สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด (ผูใ้ ห้กู)้ กับ นาย/นาง/นางสาว.............................................................(ผูก้ ู)้
ผูค้ ้ าประกันจะมีความรับผิดต่อผูใ้ ห้กใู้ นสาระสาคัญ ดังนี้
 1. ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ภายในวงเงินที่ผกู ้ คู้ า้ งชาระตามสัญญากูย้ มื เงิน
 2. ผูค้ ้ าประกันยินยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าว และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ย หรื อค่าสิ นไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน อันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ดว้ ย
 3. เป็ นสัญญาค้ าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่จากัดเวลา ที่ผคู ้ ้ าประกันไม่สามารถ
ยกเลิกเพิกถอนได้
 4. เมื่อผูก้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้ ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ เรี ยกร้องและบังคับให้ผคู ้ ้ าประกันชาระหนี้ท้ งั หมดที่ผกู ้ คู้ า้ ง
ชาระ


5. นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผูค้ ้ าประกันยังมีหน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค้ าประกัน

ข้าพเจ้าได้รับทราบคาเตือนนี้ แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ............................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.........................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์

หมำยเหตุ ให้ ผู้ก้ใู ส่ เครื่ องหมำย  ลงใน

หน้ ำข้ อควำมทีม่ สี ำระสำคัญตรงกับเงื่อนไขในสั ญญำคำ้ ประกัน

หนังสื อยินยอมให้ หักเงิน
เขียนที่............................................................
.......................................................................
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า...................................................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................อายุ............ปี
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................
แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์(ที่บา้ น)..........................................มือถือ..............................................ตาแหน่ง......................................................
สังกัด...........................................ปั จจุบนั รับ เงินเดือน ๆ ละ......................บาท (.............................................................)
และเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ต ารวจภู ธ รจัง หวัด หนองคาย จากัด ซึ่ งต่ อ ไปนี้ ให้ เรี ย กว่า “สหกรณ์ ” และ/หรื อ
หน่ วยงานที่ มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงิ นที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากสานักงานตารวจแห่ งชาติ หรื อหน่ วยงานอื่ น เพื่อหักเงิ นชาระหนี้
ตามสัญญากูเ้ ลขที่..............................................หรื อคาขอกูเ้ ลขที่...................................ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่ วยงานที่มีหน้าที่ เบิ กจ่ายเงิ นของทุกหน่ วยงานในสานักงานตารวจแห่ งชาติ
หัก เงิ นเดื อน ค่ าจ้าง บ าเหน็ จบ านาญ เงิ นประจาตาแหน่ ง เงิ นเพิ่ ม และเงิ นอื่ น ในลัก ษณะเดี ย วกัน แล้วแต่ ก รณี
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากสานักงานตารวจแห่ งชาติ ส่ งชาระหนี้ ที่ขา้ พเจ้ามี อยู่กบั สหกรณ์ ตามสัญญากู้หรื อคาขอกู้ดงั กล่าว
ข้างต้น ตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า
ข้ อ 2 ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่ วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสานักงานตารวจ
แห่ ง ชาติ เกษี ย ณอายุราชการหรื อ พ้น จากหน้ าที่ ราชการด้วยเหตุ ใ ด ๆ ก็ ต าม ข้า พเจ้า ยิน ยอมให้ ห น่ วยงานที่ มี ห น้า ที่
เบิกจ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานที่ ขา้ พเจ้าโอนย้ายไปสังกัดหักเงิ นตามที่ กล่ าวมาในข้อ 1 ส่ งชาระหนี้ ให้แก่
สหกรณ์ตามสัญญากูห้ รื อคาขอกูด้ งั กล่าวข้างต้น ตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้าได้
ข้ อ 3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสื อยินยอมให้หกั เงินฉบับนี้ ท้ งั หมดหรื อแม้แต่บางส่ วน เว้นแต่
จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์
ข้ อ 4 หนังสื อยินยอมนี้ ทาขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ทาขึ้นเป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน
ทุกประการ มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อเป็ นหลักฐานและดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องหนึ่ งฉบับ อีกหนึ่ งฉบับข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ก็บรักษา
ไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ).............................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(..............................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(นางสาวสุ พิชญา ชัยสว่าง)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(นางสาวกฤษฎิ์พสั วี บัลลังก์)

หนังสื อยินยอมของทำยำท
ให้ นำเงินสิ ทธิทำงรำชกำรชำระหนีส้ หกรณ์ เมื่อสมำชิกเสี ยชีวติ
เขียนที่............................................................
.......................................................................
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.......................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
ตามที่ ข้าพเจ้า............................................................................ข้าราชการตารวจ/ข้ าราชการบ านาญ/ลู ก จ้าง
ตาแหน่ ง................................................................สังกัด.....................................สมาชิ กสหกรณ์ เลขที่ ........................
อยู่บา้ นเลขที่ .............................หมู่ที่..........................ถนน..........................................ตาบล..........................................
อาเภอ...............................................จังหวัด..............................................ได้ทาสัญญาขอกูเ้ งินสามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด โดยยินยอมชาระหนี้ และดอกเบี้ยตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ ฯ กาหนดไว้ นั้น
เพื่ อให้ เป็ นไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดาเนิ น การ ชุ ดที่ 37 ครั้ งที่ 3/2557 เมื่ อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
ข้าพเจ้าจึงได้ให้ทายาททั้งหมดที่มีอยู่ ลงลายมือชื่ อรับทราบว่า เมื่อข้าพเจ้าเสี ยชี วติ ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ทายาทที่อยูท่ ้ งั หมด
ยินยอมให้นาเงิ นที่ ได้รับ จากทางราชการ อันได้แก่ เงิ นฌาปนกิ จสงเคราะห์ เงิ นบ าเหน็ จตกทอด เงิ นกองทุ นบ าเหน็ จ
บานาญข้าราชการ หรื อเงินอื่นใด ชาระหนี้ สหกรณ์ ฯ จนหมดสิ้ น และยินยอมให้หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หักเงินที่
ได้รับจากทางราชการดังกล่าว ชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ จนกว่าการชาระหนี้ จะเสร็ จสิ้ น โดยไม่มีเงื่อนไขปฏิ เสธการนาเงิน
ที่ได้รับจากสิ ทธิ ทางราชการมาชาระหนี้ในภายหลังได้
การลงลายมื อชื่ อของทายาททั้ง หมด ได้ก ระท าต่ อ หน้า.................................................................................
เจ้าหน้าที่การเงินของ (หน่วย)............................................................ซึ่ งข้าพเจ้าสังกัดอยูใ่ นขณะที่ทาสัญญากูเ้ งิน
อนึ่ ง หนังสื อยินยอมของทายาท ให้นาเงิ นสิ ทธิ ทางราชการชาระหนี้ สหกรณ์ เมื่ อสมาชิ กเสี ยชี วิตนี้ ให้ถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของหนังสื อสัญญากูย้ มื เงินสามัญ
(ลงชื่อ).................................................................สมาชิก/ผูก้ ู้
(...............................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ทายาท(คู่สมรส)
(...............................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ทายาท(บิดา)
(...............................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ทายาท(มารดา)
(...............................................................)

-2(ลงชื่อ).................................................................ทายาท(บุตร)
(...............................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ทายาท(บุตร)
(...............................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ทายาท(บุตร)
(...............................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ทายาท(บุตร)
(...............................................................)
(ลงชื่อ).................................................................ทายาท(บุตร)
(...............................................................)
(ลงชื่อ).................................................................พยาน
(...............................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน สภ...................................................

- ภำพถ่ ำย -

ข้าพเจ้า …………...…...................................(ผูค้ ้ าประกัน) และนาง….................................................(ภรรยา)
ขอรับรองว่ารู ปถ่ายที่ปรากฏอยูด่ า้ นบนนี้ เป็ นรู ปถ่ายซึ่ งข้าพเจ้าถ่ายเพื่อรับรองว่า ได้เป็ นผูเ้ ซ็นต์ค้ าประกัน สัญญากูเ้ งิน
สามัญของสหกรณ์ ฯ ราย ……….............................. ..........................ผูก้ ู้ เป็ นความจริ ง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) …..................................................ผูค้ ้ าประกัน
(ลงชื่อ) นาง................................................ภรรยาคนค้ าประกัน
(ลงชื่อ) …..................................................พยาน
(ลงชื่อ) …..................................................พยาน
วันที่..............เดือน………...................พ.ศ.....................

