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

หนังสือกู้ที่................./..................
วันที่........../..................../..............
บัญชีเงินกู้ที่...................................

คาขอกู้เงินสามัญ
เขียนที่...........................................................
วันที่.................เดือน...........................พ.ศ.................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
ข้าพเจ้า...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................................
ขอเสนอคาขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จานวน.......................................บาท (................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน).................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง.............................................สังกัด....................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................................หมู่ที่....................ถนน................................................ตาบล...............................
อาเภอ..........................................จังหวัด......................................... มีเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ.......................................บาท
ข้อ ๓. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือ

คาเสนอค้าประกัน
ลาดับที่

ชื่อ

สมาชิก
เลขทะเบียนที่

ทางานประจา
ในตาแหน่งและสังกัด

เงินเดือน/
ค่าจ้าง

ลายมือชื่อ
ผู้ค้าประกัน

๑
๒
๓
๔
๕
ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ........................................บาท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด) เป็นจานวน..............................งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๖. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้าย
หนังสือกู้

ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอกู้

-๒บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่.................เดือน...................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคาขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
จริง
ไม่จริง
(๒) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจาหรือไม่ ?
มี
ไม่มี
(๓) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจานวนมากหรือไม่ ?
มี
ไม่มี
ลายมือชื่อ....................................................................ตาแหน่ง...................................................................
(...................................................................)
(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู้...........................................................บาท
เงินได้
เงินค่าหุ้น
รายเดือน
(บาท)
(บาท)

จากัด
วงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
หนังสือกู้ที่ (บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พิเศษ
หนังสือกู้ที่ (บาท) หนังสือกู้ที่ (บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
(๒) ข้อชี้แจงอื่นๆ...................................................................................................................................................
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้าประกัน
จานวนต้นเงินที่จะต้องค้าประกัน............................................................บาท
ลาดับที่

ชื่อผู้ค้าประกัน

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

จากัดวงเงิน
ค้าประกัน
(บาท)

การค้าประกันรายอื่น
วงเงิน
ต้นเงินที่
ค้าประกันคงเหลือ
ชื่อผู้กู้
ค้าประกันคงเหลือ
(บาท)
(บาท)

๑
๒
๓
๔
๕
หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
(๒) ข้อชี้แจงอื่นๆ.....................................................................................................................................................
...........................................................................เจ้าหน้าที่
................./.................../................

หนังสือค้าประกันที่…............/...............ชือ่ ผู้ค้าประกัน..................................
หนังสือค้าประกันที่…............/...............ชือ่ ผู้ค้าประกัน..................................
หลักประกันอย่างอื่น....................................................................................

หนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญ
บัญชีเงินกู้ที่....................................................
ที่............................../...............................
ชื่อผู้กู้............................................................................ วันที่..............เดือน..................................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า...............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.................ถนน................................................ตาบล.......................................
อาเภอ..........................................จังหวัด......................................โทรศัพท์......................................ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือกู้นี้จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจานวน..................................บาท (...........................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ในวันที่ทาหนังสือกู้นี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)................................
..................................................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ..................................................บาท ต่อปี รวม
(ตัวอักษร).........................................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง (ตัวอักษร)............................................................บาท
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจาเดือน...............................................................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)แต่ละงวด ถึงกาหนดส่งคืนภายในวันสิ้นเดือนที่
ระบุไว้สาหรับงวดนั้น ๆ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ ส หกรณ์ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ แ ล้ ว ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ส หกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่จาเป็นต้องแจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังที่ระบุไว้ในคาขอกู้
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหก รณ์
ด้วย
ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใด ๆ ซึ่งกาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ด้วยการควบคุมหลักประกันและ
การเรี ย กคื น เงิ น กู้ ให้ ถื อ ว่า เงิ น กู้ นี้เ ป็ น อั น ถึง ก าหนดส่ ง คื น โดยสิ้ น เชิ งพร้ อ มทั้ งดอกเบี้ ย ในทั น ที โดยมิ พั ก ค านึ ง ถึ ง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ ๖. ข้าพเจ้ายอมรั บผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

-๒ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสม
สาหรับข้าราชการ บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ ๗. ในการกู้ค รั้ง นี้ ข้า พเจ้าได้นาหุ้นของสหกรณ์ ที่ข้ าพเจ้ามีอยู่ ในปัจจุบัน และที่จะมีต่อไปในอนาคต
เป็นหลักค้าประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า
ข้อ ๘. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนา
อยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ
ข้อ ๙. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาล
จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานสหกรณ์
หนังสือกู้นี้ทาไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
.............................................................ผู้กู้
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มคี ู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง...........................................................................................เป็นผู้กู้เงินสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภู ธ รจั ง หวั ดหนองคาย จ ากั ด ตามหนั ง สื อ กู้ เ งิ นสามัญ ข้ างต้ นนี้ และข้า พเจ้ า ได้ ล งลายมื อ ชื่อ ไว้เ ป็ นส าคั ญ
ต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผู้กู้)
(................................................................)
ข้าพเจ้า...............................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน.................................................บาท
(...............................................................................) ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่......../............/............
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รับเงิน
...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู้

หนังสือกู้ที่................./.................
ชื่อผู้กู้...........................................

ทะเบียนผู้ค้าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ที่...................../...........................
ชื่อผู้ค้าประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญที่..................../.............................วันที่...........................................นั้น และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรีย กคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้ า พเจ้า ยอมรับผูก พั นว่า การที่ข้ าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิก ของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใ ด ๆ
ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า หลุ ด พ้ น จากการค้ าประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู้ ที่ ข้ า พเจ้ า ค้ าประกั น ไว้ นี้ จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกัน
นั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่า สหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จน
สิ้นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ ้าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผู้ค้าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจหนังสือค้าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสือค้าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

หนังสือกู้ที่................./.................
ชื่อผู้กู้...........................................

ทะเบียนผู้ค้าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ที่...................../...........................
ชื่อผู้ค้าประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญที่..................../.............................วันที่...........................................นั้น และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้ า พเจ้า ยอมรับผูก พั นว่า การที่ ข้ าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิก ของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใ ด ๆ
ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า หลุ ด พ้ น จากการค้ าประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู้ ที่ ข้ า พเจ้ า ค้ าประกั น ไว้ นี้ จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกัน
นั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่า ยให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จน
สิ้นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ ้าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผู้ค้าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจหนังสือค้าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสือค้าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

หนังสือกู้ที่................./.................
ชื่อผู้กู้...........................................

ทะเบียนผู้ค้าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ที่...................../...........................
ชื่อผู้ค้าประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญที่..................../.............................วันที่...........................................นั้น และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้ า พเจ้า ยอมรับ ผูก พั นว่า การที่ข้ าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิก ของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใ ด ๆ
ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า หลุ ด พ้ น จากการค้ าประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู้ ที่ ข้ า พเจ้ า ค้ าประกั น ไว้ นี้ จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกัน
นั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จน
สิ้นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ ้าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผู้ค้าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจหนังสือค้าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสือค้าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

หนังสือกู้ที่................./.................
ชื่อผู้กู้...........................................

ทะเบียนผู้ค้าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ที่...................../...........................
ชื่อผู้ค้าประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญที่..................../.............................วันที่...........................................นั้น และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้สามัญนั้ นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้ า พเจ้า ยอมรับผูก พั นว่า การที่ข้ าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิก ของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใ ด ๆ
ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า หลุ ด พ้ น จากการค้ าประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู้ ที่ ข้ า พเจ้ า ค้ าประกั น ไว้ นี้ จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกัน
นั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จน
สิ้นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ ้าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผู้ค้าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจหนังสือค้าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสือค้าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

หนังสือกู้ที่................./.................
ชื่อผู้กู้...........................................

ทะเบียนผู้ค้าประกัน
เล่ม....................หน้า....................

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
ที่...................../...........................
ชื่อผู้ค้าประกัน...........................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
เลขทะเบียนที่.........................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.................ถนน.................................................ตาบล............................................
อาเภอ..................................จังหวัด......................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตามที่.........................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญที่..................../.............................วันที่...........................................นั้น และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ชาระครบถ้วน
ข้อ ๓. ข้ า พเจ้า ยอมรับผูก พั นว่า การที่ข้ าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิก ของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใ ด ๆ
ไม่ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ข้ า พเจ้ า หลุ ด พ้ น จากการค้ าประกั น รายนี้ จนกว่ า ผู้ ที่ ข้ า พเจ้ า ค้ าประกั น ไว้ นี้ จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื่ น
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกัน
นั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว

-๒ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จน
สิ้นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
.............................................................ผูค้ ้าประกัน
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ ้าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง......................................................เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง.....................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง............................................................................................เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.................................................................สามี/ภรรยา
.................................................................คู่สมรส (ผู้ค้าประกัน)
(................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจบัตรประชาชน/ลายมือชื่อ
.................../....................../..................
.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจหนังสือค้าประกัน
.................../....................../...................
ได้รับหนังสือค้าประกันแล้ว
.............................................................สมาชิก
................../....................../...................

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญ
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภคของสถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด หนองคาย จ ากั ด ได้ จั ด ท าบั น ทึ ก ต่ อ ท้ า ยหนั ง สื อ กู้ ส าหรั บ
เงินกู้สามัญ ของ............................................................................................สมาชิกเลขที่...........................................ไว้ดังนี้
1. ให้ยกเลิกข้อความในหนังสือกู้สามัญ ข้อ 2 วรรค 3 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ในกรณีที่สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมขึ้น ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้
ตามที่สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันหรือแจ้งทางจดหมาย
ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณีที่แจ้งให้ทราบทางจดหมายนั้น ผู้กู้ยินยอมให้ถือการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจาเป็นการแจ้งให้ทราบ
ทางจดหมายแล้ว
2. ให้ถือว่าบันทึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญ ที่........................................................
ลงวันที่.......................เดือน..........................................พ.ศ................................
ผู้กู้ได้อ่านข้อความในบันทึกนี้ทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้กู้
(ลงชื่อ)............................................................................พยาน
(......................................................................)
(ลงชื่อ)............................................................................พยาน
(......................................................................)

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่ อนที่ จ ะลงนามในสัญญาค้ าประกั น ผู้ ค้าประกั นควรอ่า นและตรวจสอบรายละเอีย ดของสัญ ญาค้าประกั น
ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้าประกันมีผู้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ ก่อนที่จะทาสัญญาค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาค้าประกัน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด เพื่อค้า
ประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่.......................................ลงวันที่........................................................ระหว่าง สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด (ผู้ให้กู้) กับ นาย/นาง/นางสาว.............................................................(ผู้กู้)
ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสาคัญ ดังนี้
 1. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างชาระตามสัญญากู้ยืมเงิน
 2. ผู้ค้าประกันยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าว และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ย หรือค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ด้วย
 3. เป็นสัญญาค้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่จากัดเวลา ที่ผู้ค้าประกันไม่สามารถ
ยกเลิกเพิกถอนได้
 4. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้าง
ชาระ


5. นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ค้าประกัน

ข้าพเจ้าได้รับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ............................................................................ผู้ค้าประกัน
(.........................................................................)
ลงชื่อ.............................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์

หมายเหตุ ให้ผู้กู้ใส่เครื่องหมาย  ลงใน

หน้าข้อความที่มีสาระสาคัญตรงกับเงื่อนไขในสัญญาค้าประกัน

หนังสือยินยอมให้หักเงิน
เขียนที่............................................................
.......................................................................
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า...................................................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................อายุ............ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................
แขวง/ตาบล...........................................เขต/อาเภอ................................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์(ที่บ้าน)..........................................มือถือ..............................................ตาแหน่ง......................................................
สังกัด...........................................ปัจจุบันรับเงินเดือน ๆ ละ......................บาท (.............................................................)
และเป็ นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ตารวจภูธ รจังหวัดหนองคาย จากัด ซึ่งต่อไปนี้ใ ห้เรีย กว่า “สหกรณ์” และ/หรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสานักงานตารวจแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่น เพื่อหัก เงินชาระหนี้
ตามสัญญากู้เลขที่..............................................หรือคาขอกู้เลขที่...................................ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสานักงานตารวจแห่งชาติ
หักเงินเดือน ค่ าจ้าง บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน แล้วแต่กรณี
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสานักงานตารวจแห่งชาติ ส่งชาระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ตามสัญญากู้หรือคาขอกู้ดังกล่าว
ข้างต้น ตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า
ข้อ 2 ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสานักงานตารวจ
แห่งชาติ เกษี ย ณอายุ ราชการหรือพ้ น จากหน้า ที่ ร าชการด้วยเหตุใ ด ๆ ก็ ตาม ข้าพเจ้ายิ นยอมให้ หน่วยงานที่ มีหน้า ที่
เบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้ าพเจ้าโอนย้ายไปสังกัดหักเงินตามที่กล่าวมาในข้อ 1 ส่งชาระหนี้ให้แก่
สหกรณ์ตามสัญญากู้หรือคาขอกู้ดังกล่าวข้างต้น ตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้าได้
ข้อ 3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสือยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ทั้งหมดหรือแม้แต่บางส่วน เว้นแต่
จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์
ข้อ 4 หนังสือยินยอมนี้ทาขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน
ทุกประการ มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐานและดาเนินการที่เกี่ยวข้องหนึ่งฉบับ อีกหนึ่งฉบับข้าพเจ้าเป็นผู้เก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ให้คายินยอม
(..............................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(นางสาวเบญญาภา ชัยสว่าง)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(นางสาวกฤษฎิ์พัสวี บัลลังก์)

หนังสือยินยอมของทายาท
ให้นาเงินสิทธิทางราชการชาระหนี้สหกรณ์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต
เขียนที่............................................................
.......................................................................
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.......................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด
ตามที่ ข้าพเจ้า............................................................................ข้าราชการตารวจ/ข้าราชการบานาญ/ลูกจ้ าง
ตาแหน่ง................................................................สังกัด.....................................สมาชิกสหกรณ์เลขที่........................
อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่..........................ถนน..........................................ตาบล..........................................
อาเภอ...............................................จังหวัด..............................................ได้ทาสัญญาขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จากัด โดยยินยอมชาระหนี้ และดอกเบี้ยตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ ฯ กาหนดไว้ นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556
ข้าพเจ้าจึงได้ให้ทายาททั้งหมดที่มีอยู่ ลงลายมือชื่อรับทราบว่า เมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ทายาทที่อยู่ทั้งหมด
ยินยอมให้นาเงิ นที่ได้รับจากทางราชการ อันได้แก่ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินบาเหน็จตกทอด เงินกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ หรือเงินอื่นใด ชาระหนี้สหกรณ์ ฯ จนหมดสิ้น และยินยอมให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หักเงินที่
ได้รับจากทางราชการดังกล่าว ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ จนกว่าการชาระหนี้จะเสร็จสิ้น โดยไม่มีเงื่อนไขปฏิเสธการนาเงิน
ที่ได้รับจากสิทธิทางราชการมาชาระหนี้ในภายหลังได้
การลงลายมือชื่อของทายาททั้งหมด ได้กระทาต่อหน้า.................................................................................
เจ้าหน้าที่การเงินของ (หน่วย)............................................................ซึ่งข้าพเจ้าสังกัดอยู่ในขณะที่ทาสัญญากู้เงิน
อนึ่ง หนังสือยินยอมของทายาท ให้นาเงินสิทธิทางราชการชาระหนี้สหกรณ์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตนี้ ให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากู้ยืมเงินสามัญ
(ลงชื่อ).................................................................สมาชิก/ผู้กู้
(...............................................................)
(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...................................................

- ภาพถ่าย -

ข้าพเจ้า …………...…...................................(ผู้ค้าประกัน) และ….....................................................(คูส่ มรส)
ขอรับรองว่ารูปถ่ายที่ปรากฏอยู่ด้านบนนี้ เป็นรูปถ่ายซึ่งข้าพเจ้าถ่ายเพื่อรับรองว่า ได้เป็นผู้เซ็นต์ค้าประกัน สัญญากู้เงิน
สามัญของสหกรณ์ ฯ ราย ……….............................. ..........................ผู้กู้ เป็นความจริง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) …..................................................ผู้ค้าประกัน
(ลงชื่อ) ......................................................คู่สมรสผู้ค้าประกัน
(ลงชื่อ) …..................................................พยาน
(ลงชื่อ) …..................................................พยาน
วันที่..............เดือน………...................พ.ศ.....................

