แบบตรวจสอบหลักฐานการขอกู้เงินสามัญของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากัด
ประจำเดือน................................พ.ศ. ........................
ชื่อ...............................................................................สังกัด.................................................................................
สมำชิกเลขที่...........................อัตรำเงินเดือน.................................บำท จำนวนเงินที่ขอกู้........................................................บำท
จำนวนเงินที่กู้ตำมสัญญำกู้เดิม.......................................................บำท ชำระแล้ว.................งวด งวดละ................................บำท
รวมเงินที่ชำระแล้ว............................................บำท ชำระเพิ่ม................................................บำท เมื่อวันที่........../........../..........
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................เลขที่..................รวมชำระแล้วและชำระเพิ่ม จำนวน.....................................................บำท
คิดเป็นร้อยละ...................................ผู้ค้ำประกันมีสทิ ธิ์ค้ำประกันตำมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ดังนี้
ยศ ชื่อ – นำมสกุล......................................................................สมำชิกเลขที่...........................สังกัด................................
ยศ ชื่อ – นำมสกุล......................................................................สมำชิกเลขที่...........................สังกัด.............. ..................
ยศ ชื่อ – นำมสกุล......................................................................สมำชิกเลขที่...........................สังกัด................................
คู่สมรสของผู้กู้ยินยอมกู้ได้ (เขียนรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อถูกต้อง)..............................ครบถ้วน............................ไม่ครบถ้วน
รายการเอกสารหลักฐาน
มี
ไม่มี
ผูก้ ู้
สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำบัตรทะเบียนบ้ำน พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
(อย่ำงละ 2 แผ่น)
สำเนำบัตรทะเบียนสมรส พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
คู่สมรส
สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
(อย่ำงละ 1 แผ่น) สำเนำบัตรทะเบียนบ้ำน พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้คาประกัน 1
สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำบัตรทะเบียนบ้ำน พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
(อย่ำงละ 1 แผ่น)
สำเนำบัตรทะเบียนสมรส พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
คู่สมรส 1
สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
(อย่ำงละ 1 แผ่น) สำเนำบัตรทะเบียนบ้ำน พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้คาประกัน 2
สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำบัตรทะเบียนบ้ำน พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
(อย่ำงละ 1 แผ่น)
สำเนำบัตรทะเบียนสมรส พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
คู่สมรส 2
สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
(อย่ำงละ 1 แผ่น) สำเนำบัตรทะเบียนบ้ำน พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้คาประกัน 3
สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำบัตรทะเบียนบ้ำน พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
(อย่ำงละ 1 แผ่น)
สำเนำบัตรทะเบียนสมรส พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
คู่สมรส 3
สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
(อย่ำงละ 1 แผ่น) สำเนำบัตรทะเบียนบ้ำน พร้อมลำยมือชื่อของตนเองรับรองสำเนำถูกต้อง
เจ้าหน้าที่การเงิน คำรับรองของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของแต่ละหน่วยว่ำไม่มีหนี้สิน
ผู้บังคับบัญชา คำรับรองของผู้บังคับบัญชำว่ำเห็นควรให้กู้ได้/ไม่เห็นควรให้กู้ได้
ตรวจสอบแล้วผู้กู้มีสิทธิขอกู้ตำมข้อบังคับฯ และระเบียบฯ
ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
…………../…………../……………
ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบ
(....................................................)
…………../…………../……………

ลงชื่อ........................................................ผู้จัดกำรฯ
(....................................................)
…………../…………../……………

หนังสือรับรองหนีสินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากัด
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรดำเนินกำรเพื่ออนุมัติ
ให้กู้ยืมเงินประเภทสำมัญ
***************************************

เรียน ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
ข้ำพเจ้ำ.................................................................ตำแหน่ง....................................สังกัด.......... ...........................
เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด เลขที่.......................ได้รับอัตรำเงินเดื อน.............................บำท
ขอรับรองว่ำมีหนี้สินไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด และสถำบันกำรเงินอื่นๆ ดังนี้
1. สหกรณ์ฯ ประเภท.............................. ผ่อนชำระเป็นรำยเดือน จำนวน............................................บำท
2. ธนำคำรกรุงไทย ประเภท.................... ผ่อนชำระเป็นรำยเดือน จำนวน............................................บำท
3. ธนำคำรออมสิน ประเภท.................... ผ่อนชำระเป็นรำยเดือน จำนวน............................................บำท
4. ธนำคำรกสิกรไทย ประเภท................. ผ่อนชำระเป็นรำยเดือน จำนวน............................................บำท
5. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

ผ่อนชำระเป็นรำยเดือน จำนวน............................................บำท

6. สถำบันกำรเงินอื่นๆ............................. ผ่อนชำระเป็นรำยเดือน จำนวน............................................บำท
รวมหักหนี้สินและเงินอื่นๆ ข้ำพเจ้ำคงเหลือเงินรับจริง

จำนวน............................................บำท

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
(ลงชื่อ)...........................................................
(....................................................)
ตำแหน่ง............................................................
…………../…………../……………
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................

(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................
………../…………../……………

(ลงชื่อ)................................................
(............................................)
ตาแหน่ง.............................................
………../…………../……………

หนังสือกู้ที่...................................
วันที่……………...………..……………
บัญชีเงินกู้ที่.................................

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

คาขอกู้เงินสามัญ
เขียนที่...................................................................................
วันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.................
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................................สมำชิก เลขทะเบียนที่..............................
เงินเดือนค่ำจ้ำง เดือนละ................................................บำท ขอเสนอคำขอกู้เงินสำมัญ เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน จำนวน.................................บำท (.............................................................................................)
โดยจะนำไปใช้เพื่อกำรดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งกำรกู้โดยชัดเจน)..............................................................................................
ข้อ 2. ขณะนี้ข้ำพเจ้ำรับรำชกำรหรือทำงำนในตำแหน่ง...................................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ เลขที่......................................................สังกัด....................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่.........................................ถนน......................................................ตำบล..................................... ................
อำเภอ.............................................จังหวัด........................................................โทรศัพท์.................................................................
ข้อ 3. นอกจำกค่ำหุ้นซึ้งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ

คาเสนอคาประกัน
ลำดับที่

ชื่อ

สมำชิก
ทำงำนประจำ
เลขทะเบียนที่ ในตำแหน่งและสังกัด

เงินเดือน/
ค่ำจ้ำง

ลำยมือชื่อ
ผู้ค้ำประกัน

1
2
3
4
ข้อ 4. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน งวดละ................................................บำท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมอัตรำที่สหกรณ์กำหนด) เป็นจำนวน............................งวด ตำมระเบียบของสหกรณ์ฯ
ข้อ 5. ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำจะได้ทำหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 6. ในกำรขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้ำพเจ้ำ (ถ้ำมี) ได้ตกลงที่จะทำหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐำนในท้ำยหนังสือกู้
ลงชื่อ....................................................................ผู้ขอกู้
(...................................................................)

-2-

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................................
ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เห็น และตำมที่ได้สอบถำมแล้ว ขอให้ควำมเห็นดังนี้
(1) ควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคำขอกู้นี้ เป็นควำมจริงหรือไม่เป็นควำมจริง
จริง
ไม่จริง
(2) ในเวลำนี้ผู้ขอกู้มีพฤติกำรณ์ซึ่งอำจถูกออกจำกงำนประจำหรือไม่
มี
ไม่มี
(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภำยนอกสหกรณ์เป็นจำนวนเงินมำกหรือไม่
มี
ไม่มี
ลำยมือชื่อ................................................................ตำแหน่ง....................................................
(..............................................................)
(รำยกำรต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรองเอง)
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้กู้
จำนวนเงินกู้............................................บำท
เงินได้
รำยเดือน
(บำท)
หมายเหตุ

จำกัด
เงินค่ำหุ้น
วงเงินกู้
สำมัญ
(บำท)
(บำท) น/ส กู้ที่ (บำท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พิเศษ
น/ส กู้ที่
(บำท) น/ส กู้ที่ (บำท)

รวม
บำท

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บำท)

(1) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ..................................................................................................................................................

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้คาประกัน

ลาดับที่

จานวนต้นเงินที่จะต้องคาประกัน......................................บาท
การคาประกันรายอื่น
เงินได้ จากัดวงเงิน
ชื่อผู้คาประกัน
รายเดือน คาประกัน
ต้นเงินที่คาประกัน
ชื่อผู้กู้
คงเหลือ (บาท)
(บาท)
(บาท)

วงเงิน
คาประกัน
คงเหลือ
(บาท)

1
2
3
4
หมายเหตุ

(1) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ..................................................................................................................................................
.................................................................เจ้ำหน้ำที่
(................................................................)
......................../.................../...................

หนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญ
ที่.............../...............
ชื่อผู้กู้.................................................................................................................วันที่................................................... .......
ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................................................................................................
สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์..............................................................................จำกัด สมำชิกทะเบียนเลขที่...............................
รับรำชกำรหรืองำนประจำในตำแหน่ง...................................................................................บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจเลขที่...........................................สังกัด.......................................................ที่อ ยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่...............................
ถนน.................................ตำบล.....................................อำเภอ........................................... ....จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์................................................ขอทำหนังสือไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์......................
..........................................................จำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสือกู้นี้จะใช้คำว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์ เป็นจำนวน..............................................บำท (........................................................)
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือน งวดละ (ตัวอักษร)..........................................................บำท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ (ตัวอักษร)......................................ต่อปี รวม (ตัวอักษร).....................................................งวด
เว้นแต่งวดสุดท้ำยเป็นจำนวน (ตัวอักษร).................................................................................................................บำท ทั้งนี้ตั้งแต่
งวดประจำเดือน...............................................................................เป็นต้นไป
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำเงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งต้นและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกำหนดภำยในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้สำหรับ
งวดนั้นๆ
ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตำมที่สหกรณ์เรียกเก็บ
เพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หรือแจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบลำวงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
7 วัน
ในกรณี ที่แจ้งให้ ทรำบทำงจดหมำยนั้ น ผู้กู้ยินยอกให้ ถือว่ำกำรแจ้งโยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้
เพิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสำรอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจำเป็นกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำยิ น ยอมให้ ผู้ บั งคับ บั ญ ชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ เมื่อได้รับมอบหมำยจำก
สหกรณ์ หั กจ ำนวนเงิน งวดช ำระหนี้ ซึ่ งข้ ำพเจ้ ำต้อ งส่ งต่อ สหกรณ์ นั้ น จำกเงิน ได้รำยเดื อนของข้ ำพเจ้ ำ เพื่ อ ส่ งต่ อสหกรณ์
ด้วยควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ชำระหนี้ตำมสัญญำนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยินยอมถือว่ำ ในกรณีใดๆ ซึ่งกำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำด้วยกำรควบคุมหลักประกันและกำร
เรียกเก็บคืนเงินกู้ให้ถือว่ำ เงินกู้นี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมีพักคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำออกหรือย้ำยจำกรำชกำรหรืองำนประจำข้ำพเจ้ำ
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรชำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรชำระหนี้สินตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินสะสมสำหรับข้ำรำชกำร
บำเหน็จ บำนำญ เงินกบข. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรือนำยจ้ ำงพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ หักเงิน
ดังกล่ำวเพื่อชำระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
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ข้อ ๖. ในกำรกู้ครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้นำใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่……………………………………จำนวน.....................................หุ้น
เป็นเงิน..........................................................................บำท จำนำไว้เพื่อเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ของข้ำพเจ้ำ
ข้ อ 7. หำกข้ ำ พเจ้ ำได้ ย้ ำยที่ อ ยู่ จ ำกที่ ได้ แ จ้ งในหนั งสื อ นี้ ข้ ำ พเจ้ ำจะแจ้ งให้ ส หกรณ์ ท รำบเป็ น หนั งสื อ โดยทั น ที
ถ้ำข้ำพเจ้ำมิได้ แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ และหำกมีกำรดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมิลำเนำอยู่
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประกำร
ข้อ 8. ผู้กู้ได้รับสำเนำคู่ฉบับหนังสือกู้นี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนำมในหนังสือกู้นี้
ผู้กู้ได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
.....................................................................ผู้กู้

รับรองตนเองกรณีที่ผู้กู้ (โสด)
ข้ำพเจ้ำ ..............................................................
ขอรับรองว่ำโสดจริง
ลงชื่อ.................................................ผู้กู้
(...............................................)

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

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที่..............................................................................
วันที่..................................................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง...........................................................เป็นคู่สมรสของ นำย/นำง...........................................................
ได้ยินยอมให้ นำย/นำง...................................................................................................................................................กู้เงินสำมัญ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์..............................................................................................................จำกัด ตำมหนังสือกู้สำมัญข้ำงต้นนี้
และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำคู่สมรส
………………………………………………………………..คู่สมรสผู้ให้คำยินยอม
(.......................................................................)
.........................................................................ผู้กู้
(.......................................................................)
ข้ำพเจ้ำ................................................................................ได้รับเงินกู้ จำนวน..............................................บำท
(.............................................................................) ตำมหนังสือกู้น้ไี ปเป็นกำรถูกต้องแล้ว
..........................................................................ผู้รับเงิน
..........................................................................เจ้ำ หน้ำที่ผู้จำ่ ยเงิน
..........................................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสัญญำกู้

ผู้ค้ำประกัน 1
หนังสือกู้ที่................................................
ชื่อผู้กู้.......................................................

ทะเบียนผู้ค้ำประกัน
เล่มที่................................หน้ำ.................

หนังสือคาประกันสาหรับเงินกู้สามัญ

สหกรณ์ได้รับกำรยกเว้น
ไม่ต้องติดอำกรแสตมป์
ตำมประมวลรัษฎำกร

เล่มที่................................./...............................
วันที่...................เดือน..................................พ.ศ..................
ข้ำพเจ้ำ..................................................................................สมำชิกทะเบียนเลขที่............................อำยุ......................ปี
เลขประจำตัวประชำชน

-

-

-

-

รับรำชกำรหรือทำงำนประจำในตำแหน่ง.....................................................................สังกัด.................. ...................................
บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำรเลขที่.......................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำ นเลขที่............................
หมู่ที่......................ถนน..............................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์................................. ..............ขอทำหนังสือค้ำประกันกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ำประกันนี้จะใช้คำว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐำน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตำมที่.......................................................................................ได้กู้เงินของ สหกรณ์ตำมหนังสือเงินกู้สำมัญสำหรับ
เงินกู้สำมัญที่.................../...................ลงวันที่...........................................จำนวนเงินกู้............................................................บำท
(................................................................................................................) พร้อมดอกเบี้ ยตำมสั ญ ญำ เริ่มช ำระงวดแรก
วันที่....................เดือน.....................................พ.ศ.......................จนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้น แต่ไม่เกิ น..................งวด และผู้กู้ได้รับ
เงินจำกสหกรณ์แล้ว เป็นหนี้ที่สมบูรณ์ โดยข้ำพเจ้ำยินยอมค้ำประกันเพื่อหนี้สินที่เกี่ยวกับเงินกู้รำยนี้
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำทรำบวัตถุประสงค์ในกำรก่อหนี้ ที่ผู้กู้ระบุไว้ในสัญญำในกำรก่อหนี้ที่ค้ำประกัน ลักษณะกำรกู้เงินสำมัญ
ของผู้ กู้ตำมสัญ ญำ จ ำนวนเงิน สูงสุดตำมสั ญญำกู้ และระยะเวลำในกำรก่อหนี้ ตำมสั ญญำในข้อ 1 ที่ข้ำพเจ้ำค้ำประกันทุก
ประกำร
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
กำหนดที่กล่ำวไว้ในหนังสือกู้เงินสำมัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยอมปฏิบัติตำมข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประกำร
ข้อ 4. เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ไม่ชำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำค้ำประกันนี้ให้แก่สหกรณ์ตำมข้อผูกพัน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุผลใดๆ
ไม่ว่ำผู้กู้ยังมีตัวตนหรือไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งควำมนั้นให้ข้ำพเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรที่ข้ำพเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์นี้ ไม่ว่ำจะเพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุ
ให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำค้ำประกันไว้นี้จะได้ให้สมำชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรของ
สหกรณ์เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องชำระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำ
ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ ำยเงินรำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ
หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จำกเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ทั้งนี้จ นกว่ำจะได้ชำระหนี้ตำม
หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สำมัญนั้นโดยสิ้นเชิง
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ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ ำได้ ย้ ำยที่ อยู่ จ ำกที่ ได้แ จ้งไว้ในหนั งสื อนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ ส หกรณ์ ท รำบเป็ น หนั งสื อโดยทั น ที
ถ้ำข้ำพเจ้ำมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ และหำกมีกำรดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สิน ตำมสัญญำนี้ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมิลำเนำอยู่
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประกำร หรือเมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่ำว ณ สถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำมิอำจปฏิเสธหรือ
โต้แย้งใดๆ ว่ำหนังสือบอกกล่ำวยังไปไม่ถึงหรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่ำวข้ำพเจ้ำ
ข้อ 8. ผู้ค้ำประกันได้รับสำเนำคู่ฉบับหนังสือค้ำประกันนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนำมในหนังสือค้ำประกันนี้
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้ำประกัน
(.....................................................)

รับรองตนเองกรณีที่ผคู้ าประกัน (โสด)
ข้ำพเจ้ำ ..............................................................
ขอรับรองว่ำโสดจริง
ลงชื่อ.................................................ผู้ค้ำประกัน
(...............................................)

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

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง.................................................................เป็นคู่สมรสของ นำย/นำง.....................................................
ได้ยินยอมให้ นำย/นำง......................................................................................เป็นผู้ค้ำประกันเงิ นกู้สำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
.......................................................................................จำกัด ตำมหนังสือค้ำประกันเงินกู้ข้ำงต้นนี้และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็นสำคัญต่อหน้ำคู่สมรส
....................................................................................คู่สมรสผู้ให้คำยินยอม
....................................................................................ผู้ค้ำประกัน
รับรองได้ตรวจบัตรประจำตัว และลำยมือชื่อผู้ค้ำประกัน และเห็นว่ำหนังสือค้ำประกันนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
....................................................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(.........................................................)
..................../................./..................

คาเตือนสาหรับผู้คาประกัน
ก่อนที่จะลงนำมในหนังสือค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสือค้ำประกันให้
เข้ำใจโดยชัดเจน หำกผู้ค้ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษำผู้มีควำมรู้ก่อนที่จะทำหนังสือค้ำประกัน
กำรที่ผู้ค้ำประกันลงนำมในหนังสือค้ำประกัน.......................................................................................................
เพื่อค้ำประกันหนี้ตำมหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ เลขที่.........................../..........................ลงวันที่...............................................
ระหว่ำง....................................................................(ผู้ให้กู้) กับ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................(ผู้กู้)
ผู้ค้ำประกันจะมีควำมรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสำระสำคัญ ดังนี้
1. ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบอย่ำงจำกัดไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน
2. ผู้ ค้ ำประกั น จะรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ ให้ กู้ ภ ำยในวงเงิ น ที่ ผู้ กู้ ค้ ำ งช ำระกั บ ผู้ ใ ห้ กู้ ต ำมหนั ง สื อ กู้ ยื ม เงิ น
และอำจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
3. ผู้ค้ำประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตำมหนังสือกู้ยืมเงิน
4. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้ำงชำระ
5. เป็นหนังสือค้ำประกันที่ผู้ค้ำประกันไม่สำมำรถยกเลิก เพิกถอนได้จนกว่ำผู้กู้จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
หรือผู้กู้จะได้ให้สมำชิกอื่นซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันแทนผู้ค้ำประกัน
6. เมื่อผู้ค้ำประกัน ได้ให้ควำมยินยอมในกำรที่ผู้ ให้กู้ผ่อนระยะเวลำชำระหนี้ให้แก่ผู้ กู้ ผู้ ค้ำประกัน
ไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิด
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบคำเตือนนี้แล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ลงชื่อ................................................................ผู้ค้ำประกัน
(.........................................................)
ลงชื่อ................................................................เจ้ ำหน้ำที่สหกรณ์
(.........................................................)
หมายเหตุ

ให้ผู้กู้ใส่เครื่องหมำย √ ลงใน

หน้ำข้อควำมที่มีสำระสำคัญตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน 2
หนังสือกู้ที่................................................
ชื่อผู้กู้.......................................................

ทะเบียนผู้ค้ำประกัน
เล่มที่................................หน้ำ.................

หนังสือคาประกันสาหรับเงินกู้สามัญ

สหกรณ์ได้รับกำรยกเว้น
ไม่ต้องติดอำกรแสตมป์
ตำมประมวลรัษฎำกร

เล่มที่................................./...............................
วันที่...................เดือน..................................พ.ศ..................
ข้ำพเจ้ำ..................................................................................สมำชิกทะเบียนเลขที่............................อำยุ......................ปี
เลขประจำตัวประชำชน

-

-

-

-

รับรำชกำรหรือทำงำนประจำในตำแหน่ง.....................................................................สัง กัด.....................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำรเลขที่.......................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำ นเลขที่............................
หมู่ที่......................ถนน..............................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต....................... ...............
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์...................... .........................ขอทำหนังสือค้ำประกันกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ำประกันนี้จะใช้คำว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐำน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตำมที่.......................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ตำมหนังสือเงินกู้สำมัญสำหรับ
เงินกู้สำมัญที่.................../...................ลงวันที่...........................................จำนวนเงินกู้............................................................บำท
(................................................................................................................) พร้อมดอกเบี้ ยต ำมสั ญ ญำ เริ่มช ำระงวดแรก
วันที่....................เดือน.....................................พ.ศ.......................จนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้น แต่ไม่เกิน..................งวด และผู้กู้ได้รับ
เงินจำกสหกรณ์แล้ว เป็นหนี้ที่สมบูรณ์ โดยข้ำพเจ้ำยินยอมค้ำประกันเพื่อหนี้สินที่เกี่ยวกับเงินกู้รำยนี้
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำทรำบวัตถุประสงค์ในกำรก่อหนี้ที่ผู้กู้ระบุไว้ในสัญญำในกำรก่อหนี้ที่ค้ำประกัน ลักษณะกำรกู้เงินสำมัญ
ของผู้ กู้ตำมสัญ ญำ จ ำนวนเงิน สูงสุดตำมสั ญญำกู้ และระยะเวลำในกำรก่อหนี้ ตำมสั ญญำในข้อ 1 ที่ข้ำพเจ้ำค้ำประกันทุก
ประกำร
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
กำหนดที่กล่ำวไว้ในหนังสือกู้เงินสำมัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยอมปฏิบัติตำมข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประกำร
ข้อ 4. เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ไม่ชำระหนี้ซึ่งข้ ำพเจ้ำค้ำประกันนี้ให้แก่สหกรณ์ตำมข้อผูกพัน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุผลใดๆ
ไม่ว่ำผู้กู้ยังมีตัวตนหรือไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งควำมนั้นให้ข้ำพเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรที่ข้ำพเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์นี้ ไม่ว่ำจะเพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุ
ให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำค้ำประกันไว้นี้จะได้ให้สมำชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรของ
สหกรณ์เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องชำระหนี้สิ นให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำ
ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินรำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ
หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จำกเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ชำระหนี้ตำม
หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สำมัญนั้นโดยสิ้นเชิง
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ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ ำได้ ย้ ำยที่ อยู่ จ ำกที่ ได้แ จ้งไว้ในหนั งสื อนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ ส หกรณ์ ท รำบเป็ น หนั งสื อโดยทั น ที
ถ้ำข้ำพเจ้ำมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ และหำกมีกำรดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมิลำเนำอยู่
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประกำร หรือเมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่ำว ณ สถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำมิอำจปฏิเสธหรือ
โต้แย้งใดๆ ว่ำหนังสือบอกกล่ำวยังไปไม่ถึงหรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่ำวข้ำพเจ้ำ
ข้อ 8. ผู้ค้ำประกันได้รับสำเนำคู่ฉบับหนังสือค้ำประกันนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนำมในหนังสือค้ำประกันนี้
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้ำประกัน
(.....................................................)

รับรองตนเองกรณีที่ผคู้ าประกัน (โสด)
ข้ำพเจ้ำ ..............................................................
ขอรับรองว่ำโสดจริง
ลงชื่อ.................................................ผู้ ค้ำประกัน
(...............................................)

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

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง.................................................................เป็นคู่สมรสของ นำย/นำง.....................................................
ได้ยินยอมให้ นำย/นำง......................................................................................เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
.......................................................................................จำกัด ตำมหนังสือค้ำประกันเงินกู้ข้ำงต้นนี้และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็นสำคัญต่อหน้ำคู่สมรส
....................................................................................คู่สมรสผู้ให้คำยินยอม
....................................................................................ผู้ค้ำประกัน
รับรองได้ตรวจบัตรประจำตัว และลำยมือชื่อผู้ค้ำประกัน และเห็นว่ำหนังสือค้ำประกันนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
....................................................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(.........................................................)
..................../................./..................

คาเตือนสาหรับผู้คาประกัน
ก่อนที่จะลงนำมในหนังสือค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสือค้ำประกันให้
เข้ำใจโดยชัดเจน หำกผู้ค้ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษำผู้มีควำมรู้ก่อนที่จะทำหนังสือค้ำประกัน
กำรที่ผู้ค้ำประกันลงนำมในหนังสือค้ำประกัน.......................................................................................................
เพื่อค้ำประกันหนี้ตำมหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ เลขที่.........................../..........................ลงวันที่...............................................
ระหว่ำง....................................................................(ผู้ให้กู้) กับ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................(ผู้กู้)
ผู้ค้ำประกันจะมีควำมรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสำระสำคัญ ดังนี้
1. ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบอย่ำงจำกัดไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน
2. ผู้ ค้ ำประกั น จะรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ ให้ กู้ ภ ำยในวงเงิ น ที่ ผู้ กู้ ค้ ำ งช ำระกั บ ผู้ ใ ห้ กู้ ต ำมหนั ง สื อ กู้ ยื ม เงิ น
และอำจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
3. ผู้ค้ำประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตำมหนังสือกู้ยืมเงิน
4. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้ำงชำระ
5. เป็นหนังสือค้ำประกันที่ผู้ค้ำประกันไม่สำมำรถยกเลิกเพิกถอนได้จนกว่ำผู้กู้จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
หรือผู้กู้จะได้ให้สมำชิกอื่นซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันแทนผู้ค้ำประกัน
6. เมื่อผู้ค้ำประกัน ได้ให้ควำมยินยอมในกำรที่ผู้ ให้ กู้ผ่อนระยะเวลำชำระหนี้ให้แก่ผู้ กู้ ผู้ ค้ำประกัน
ไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิด
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบคำเตือนนี้แล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ลงชื่อ................................................................ผู้ค้ำประกัน
(.........................................................)
ลงชื่อ................................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(.........................................................)
หมายเหตุ

ให้ผู้กู้ใส่เครื่องหมำย √ ลงใน

หน้ำข้อควำมที่มีสำระสำคัญตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน 3
หนังสือกู้ที่................................................
ชื่อผู้กู้.......................................................

ทะเบียนผู้ค้ำประกัน
เล่มที่................................หน้ำ.................

หนังสือคาประกันสาหรับเงินกู้สามัญ

สหกรณ์ได้รับกำรยกเว้น
ไม่ต้องติดอำกรแสตมป์
ตำมประมวลรัษฎำกร

เล่มที่................................./...............................
วันที่...................เดือน..................................พ.ศ..................
ข้ำพเจ้ำ..................................................................................สมำชิกทะเบียนเลขที่............................อำยุ......................ปี
เลขประจำตัวประชำชน

-

-

-

-

รับรำชกำรหรือทำงำนประจำในตำแหน่ง.....................................................................สังกัด.................. ...................................
บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำรเลขที่.......................................................................ที่อยู่ปจั จุบนั บ้ำนเลขที่............................
หมู่ที่......................ถนน..............................................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต......................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์................................. ..............ขอทำหนังสือค้ำประกันกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ำประกันนี้จะใช้คำว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐำน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตำมที่.......................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ตำมหนั งสือเงินกู้สำมัญสำหรับ
เงินกู้สำมัญที่.................../...................ลงวันที่...........................................จำนวนเงินกู้............................................................บำท
(................................................................................................... .............) พร้อมดอกเบี้ ยตำมสั ญ ญำ เริ่มช ำระงวดแรก
วันที่....................เดือน.....................................พ.ศ.......................จนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้น แต่ไม่เกิ น..................งวด และผู้กู้ได้รับ
เงินจำกสหกรณ์แล้ว เป็นหนี้ที่สมบูรณ์ โดยข้ำพเจ้ำยินยอมค้ำประกันเพื่อหนี้สินที่เกี่ยวกับเงินกู้รำยนี้
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำทรำบวัตถุประสงค์ในกำรก่อหนี้ที่ผู้กู้ระบุไว้ในสัญญำในกำรก่อหนี้ที่ค้ำประกัน ลักษณะกำรกู้เงินสำมัญ
ของผู้ กู้ตำมสัญ ญำ จ ำนวนเงิน สูงสุดตำมสั ญญำกู้ และระยะเวลำในกำรก่อหนี้ ตำมสั ญญำในข้ อ 1 ที่ข้ำพเจ้ำค้ำประกันทุก
ประกำร
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
กำหนดที่กล่ำวไว้ในหนังสือกู้เงินสำมัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยอมปฏิบัติตำมข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประกำร
ข้อ 4. เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ไม่ชำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำค้ำประกันนี้ให้แก่สหกรณ์ตำมข้อผูกพัน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุผลใดๆ
ไม่ว่ำผู้กู้ยังมีตัวตนหรือไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งควำมนั้นให้ข้ำพเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรที่ข้ำพเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์นี้ ไม่ว่ำจะเพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุ
ให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำค้ำประกันไว้นี้จะได้ให้สมำชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรของ
สหกรณ์เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องชำระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำ
ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินรำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ
หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จำกเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ชำระหนี้ตำม
หนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สำมัญนั้นโดยสิ้นเชิง
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ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ ำได้ ย้ ำยที่ อยู่ จ ำกที่ ได้แ จ้งไว้ในหนั งสื อนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้ ส หกรณ์ ท รำบเป็ น หนั งสื อโดยทั น ที
ถ้ำข้ำพเจ้ำมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ และหำกมีกำรดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมิลำเนำอยู่
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประกำร หรือเมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่ำว ณ สถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำมิอำจปฏิเสธหรือ
โต้แย้งใดๆ ว่ำหนังสือบอกกล่ำวยังไปไม่ถึงหรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่ำวข้ำพเจ้ำ
ข้อ 8. ผู้ค้ำประกันได้รับสำเนำคู่ฉบับหนังสือค้ำประกันนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนำมในหนังสือค้ำประกันนี้
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้ำประกัน
(.....................................................)

รับรองตนเองกรณีที่ผคู้ าประกัน (โสด)
ข้ำพเจ้ำ ..............................................................
ขอรับรองว่ำโสดจริง
ลงชื่อ.................................................ผู้ค้ำประกัน
(...............................................)

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

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง.................................................................เป็นคู่สมรสของ นำย/นำง.....................................................
ได้ยินยอมให้ นำย/นำง......................................................................................เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สำมัญของสหกรณ์อ อมทรัพย์
.......................................................................................จำกัด ตำมหนังสือค้ำประกันเงินกู้ข้ำงต้นนี้และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้
เป็นสำคัญต่อหน้ำคู่สมรส
....................................................................................คู่สมรสผู้ให้คำยินยอม
....................................................................................ผู้ ค้ำประกัน
รับรองได้ตรวจบัตรประจำตัว และลำยมือชื่อผู้ค้ำประกัน และเห็นว่ำหนังสือค้ำประกันนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
....................................................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(.........................................................)
..................../................./..................

คาเตือนสาหรับผู้คาประกัน
ก่อนที่จะลงนำมในหนังสือค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสือค้ำประกันให้
เข้ำใจโดยชัดเจน หำกผู้ค้ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษำผู้มีควำมรู้ก่อนที่จะทำหนังสือค้ำประกัน
กำรที่ผู้ค้ำประกันลงนำมในหนังสือค้ำประกัน.......................................................................................................
เพื่อค้ำประกันหนี้ตำมหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ เลขที่.........................../..........................ลงวันที่...............................................
ระหว่ำง....................................................................(ผู้ให้กู้) กับ นำย/นำง/นำงสำว.................................................................(ผู้กู้)
ผู้ค้ำประกันจะมีควำมรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสำระสำคัญ ดังนี้
1. ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบอย่ำงจำกัดไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน
2. ผู้ ค้ ำประกั น จะรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ ให้ กู้ ภ ำยในวงเงิ น ที่ ผู้ กู้ ค้ ำ งช ำระกั บ ผู้ ใ ห้ กู้ ต ำมหนั ง สื อ กู้ ยื ม เงิ น
และอำจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
3. ผู้ค้ำประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตำมหนังสือกู้ยืมเงิน
4. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้ำงชำระ
5. เป็นหนังสือค้ำประกันที่ผู้ค้ำประกันไม่สำมำรถยกเลิกเพิกถอนได้จนกว่ำผู้กู้จะชำระหนี้เสร็จสิ้น
หรือผู้กู้จะได้ให้สมำชิกอื่นซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรเป็นผู้ค้ำประกันแทนผู้ค้ำประกัน
6. เมื่อผู้ค้ำประกัน ได้ให้ควำมยินยอมในกำรที่ผู้ ให้กู้ผ่อนระยะเวลำชำระหนี้ให้แก่ผู้ กู้ ผู้ ค้ำประกัน
ไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิด
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบคำเตือนนี้แล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

ลงชื่อ................................................................ผู้ ค้ำประกัน
(.........................................................)
ลงชื่อ................................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(.........................................................)
หมายเหตุ

ให้ผู้กู้ใส่เครื่องหมำย √ ลงใน

หน้ำข้อควำมที่มีสำระสำคัญตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้ำประกัน

หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากัด หักเงินหุ้นชาระหนี
กรณีเสียชีวิต หรือพ้นจากสมาชิกภาพ หรือ กรณีไม่สามารถชาระหนีกับสหกรณ์ด้วยประการใดๆ
ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................สังกัด...........................................................................
อำยุ.....................ปี เลขประจำตัวประชำชน...........................................................................บัตรข้ำรำชกำร/บัตรประชำชนเลขที่
......................................................................ออกให้โดย.........................................................ออกเมื่อวันที่....................................
หมดอำยุวันที่................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................
ถนน....................................ตำบล/แขวง............................................อำเภอ.........................................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์.........................................สมำชิกสหกรณ์ฯ เลขที่.........................................ได้กู้เงินส ำมัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด สัญญำเลขที่............................................ลงวันที่........................................................................
ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ดำเนินกำรหักเงินกู้ หุ้น เพื่อชำระหนี้ที่ค้ำงกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ในกรณีข้ำพเจ้ำฯ เสียชีวิต หรือพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพ หรือกรณีไม่สำมำรถ
ชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ ด้วยประกำรใดๆ จนครบถ้วน หำกยังมีเงินหุ้นเหลือจำกกำรชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด แล้ว โดยให้จ่ำยเงินคืนให้กับทำยำทของข้ำพเจ้ำฯ ดังนี้
1. .................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................................................
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น บ้ ำ นเลขที่ ..........................หมู่ ที่ . ....................ตรอก/ซอย......................ถนน............... .....................
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ................ ............................จั ง หวั ด...................................
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์......................................................................
2. .................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................................................
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น บ้ ำ นเลขที่ ..........................หมู่ ที่ . ....................ตรอก/ซอย......................ถนน............ ........................
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ................ ............................จั ง หวั ด ........................... ........
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์......................................................................
3. .................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................................................
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น บ้ ำ นเลขที่ ..........................หมู่ ที่ . ....................ตรอก/ซอย......................ถนน....................................
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ................ ............................จั ง หวั ด ........................... ........
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์......................................................................
4. .................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................................................
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น บ้ ำ นเลขที่ ..........................หมู่ ที่ . ....................ตรอก/ซอย......................ถนน............ ........................
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ................ ............................จั ง หวั ด ........................... ........
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์......................................................................
5. .................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................................................
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น บ้ ำ นเลขที่ ..........................หมู่ ที่ . ....................ตรอก/ซอย......................ถนน............ ........................
ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ................ ............................จั ง หวั ด ........................... ........
รหัสไปรษณีย์.........................................โทรศัพท์......................................................................
หนังสือยิน ยอมฉบับ นี้ จัดทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อควำมตรงกัน โดยฉบับที่ห นึ่งเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร
จังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ฉบับที่ 2 เก็บไว้ที่ข้ำพเจ้ำฯ
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้คำยินยอม
(....................................................)
ลงชื่อ........................................................พยำน
(....................................................)
ลงชื่อ........................................................พยำน
(....................................................)

หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากัด
หักเงินได้เป็นเบียประกันชีวิต และรับเงินประกันชีวิตเพื่อชาระหนีเงินกู้สหกรณ์ฯ กรณีเสียชีวิต

ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................สังกัด...........................................................................
อำยุ.....................ปี เลขประจำตัวประชำชน...........................................................................บัตรข้ำรำชกำร/บัตรประชำชนเลขที่
......................................................................ออกให้โดย.........................................................ออกเมื่อวันที่....................................
หมดอำยุวันที่................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................
ถนน....................................ตำบล/แขวง............................................อำเภอ.........................................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์.........................................สมำชิกสหกรณ์ฯ เลขที่.........................................ได้กู้เงินส ำมัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ดำเนินกำร ดังนี้
1. ข้ำพเจ้ำฯ ยินดีทำประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้เงินกู้สำมัญเลขที่......................./...................ลงวันที่..............................
โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด หักเงิน ณ ที่จ่ำยจำก เงินเดือน เงินกู้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือ
เงินได้อื่นใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับ เพื่อนำมำชำระเบี้ยประกันชีวิต
2. หำกข้ำพเจ้ำฯ เสียชีวิตและมีห นี้กับสหกรณ์ฯ ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตจ่ำยเงินประกันชีวิตให้ กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ตำมจำนวนเงินหนี้ที่ค้ำงชำระและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย หำกยังมีเงินประกัน
ชีวิตเหลือจำกกำรชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด แล้ว ให้จ่ำยกับทำยำทของข้ำพเจ้ำฯ
3. กรณีข้ำพเจ้ำฯ กู้เงินสำมัญจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ข้ำพเจ้ำฯ ยินยอมให้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด หักเงินจำกเงินกู้สำมัญ ณ ที่จ่ำ เพื่อนำชำระเบี้ยประกันชีวิตจนครบจำนวน
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับ มีข้อควำมตรงกัน โดยฉบับที่หนึ่งเก็บไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
อุตรดิตถ์ จำกัด ฉบับที่ 2 เก็บไว้ที่ข้ำพเจ้ำฯ

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

หนังสือยินยอมให้สว่ นราชการหักเงินชาระหนีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากัด
เขียนที่..........................................................................
วันที่..................เดือน......................................พ.ศ......................
ข้ำพเจ้ำ................................................................................อำยุ.....................ปี ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่..........................
หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.................................ถนน..........................................ตำบล/แขวง.....................................................
อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................รับรำชกำรสังกัด......................................................................
ตำแหน่ง........................................................................และเป็น สมำชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนสมำชิก...........................................
มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ หักเงินและนำส่งเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิก
จึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนี้ไว้กับ....................................................................................................................................ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือเงินบำนำญ หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำพึง
ได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน อนำคต ตำมจำนวนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
อุตรดิตถ์ จำกัด ได้แจ้งและให้ในแต่ละเดือน และส่งชำระหนี้ ชำระค่ำหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ข้ำพเจ้ ำจำกกำรเป็ น ข้ำรำชกำร/ลู กจ้ำง และได้รับบ ำเหน็จ บ ำนำญหรือเงินอื่นใด ข้ำพเจ้ำยิน ยอมให้
เจ้ำหน้ ำที่ผู้จ่ำยเงินของส่วนรำชกำรหรือหน่ วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ หั กเงินจำกเงินบำเหน็จ หรือเงินบำนำญ หรืออื่นใดที่
ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรตำมข้อ 1 ตำมจำนวนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด ได้แจ้งและให้ส่ง
เงินจำนวนดังกล่ำวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกครั้ง
ข้อ 3. กำรหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำนำญ หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดตำมข้อ 2 เมื่อได้หักชำระหนี้
แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวส่งชำระหนี้ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตำมข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้คำ
ยินยอมนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ หรือพ้นภำระหนี้สินที่ข้ำพเจ้ำมีต่อ
สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนรำชกำรอื่น หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินของส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้ำพเจ้ำโอนไปสังกัดมีอำนำจหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือเงินบำนำญหรือเงินบำเหน็จ หรือ
เงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกันที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิ์จะได้รับจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี เพื่อส่งชำระหนี้ ชำระค่ำหุ้น หรือเงินอื่น ให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จำกัด แทนข้ำพเจ้ำได้ทุก
เดือน และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะถือปฏิบัติตำมคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประกำร เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่เพื่อดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแทนข้ำพเจ้ำก็
เป็นกำรเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
หนังสือฉบับนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ มีข้อควำมตรงกัน ฉบับที่ 1 เก็บไว้ที่.....................................................................................
............................................................................................................................................................................................ .............
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้คำยินยอม
(....................................................)
ลงชื่อ........................................................พยำน
(....................................................)
ลงชื่อ........................................................พยำน
(....................................................)

