คําขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
เขียนที่….…………..…………………………………
วันที่……..………………..……………………
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
ข้าพเจ้า……………………………………………………….สมาชิกเลขทะเบียนที่……………………….
ขอเสนอคําขอกู้เงินพิเศษเพื่อซือ้ รถจักรยานยนต์เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
1.ข้าพเจ้าขอกู้เงินจํานวน…………………….……………..…..……บาท (………….……….………………………...…..………….)
เพื่อซื้อ……………………………….……................................รายละเอียดสินค้า............................................................................
..............................................................................................................................................................................................
จากบริษัท / ร้านค้า ระบุชื่อ).....................................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................
2.ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทํางานในตําแหน่ง……….……………….…..……สังกัด………………….......……………….
บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเลขที่……………………….…………....ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่……………….…..
หมู่ที่………….ถนน………..…….….…….…ตําบล….…………..…..…อําเภอ…...………..……………จังหวัด………………….….….…………
มีเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ………………………………...บาท หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.…………………………….……..………….
ID LINE : ………………………………………………………
3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินภายนอกสหกรณ์อยู่ดังรายการต่อไปนี้
(1) ชื่อผู้ให้กู้………………………………………..………..…จํานวนเงินกู้………………..……..บาท ชาระเดือนละ.............………..บาท
(2) ชื่อผู้ให้กู้…………………………………..……………..…จํานวนเงินกู้………………..……..บาท ชาระเดือนละ...…………….…..บาท
(3) ชื่อผู้ให้กู้………………………………………..………..…จํานวนเงินกู้………………..……..บาท ชาระเดือนละ.............………..บาท
4. นอกจากทุนเรือนหุ้นของข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือ
ค้าเสนอค้้าประกัน
สมาชิกเลข
เงินเดือน
ที่
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งสังกัด
ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน
ทะเบียนที่
ค่าจ้าง
5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้เพื่อการดังกล่าว ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน
งวดละ.…...……………………บาท (พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราทีส่ หกรณ์กําหนด)
เป็นจํานวน………………………งวด
ตามระเบียบของสหกรณ์ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้
(ลงชื่อ)……………..…………………………………..ผู้ขอกู้(พลิกด้านหลัง)
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ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ทําหนังสือกู้สําหรับเงินกู้พิเศษฯ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
กําหนดในการขอกู้ครั้งนี้คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทําหนังสือยินยอม ให้ไว้เป็นหลักฐานใน
ท้ายหนังสือกู้
หากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้พิเศษฯในครั้งนี้แล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ขายหรือโอนสินค้าที่ซื้อนี้ให้กับผู้ใด
ภายในระยะ 5 ปี
(ลงชื่อ)……………………………………………..ผูข้ อกู้
(..............................................................)
(ลงชื่อ)........................................................... พยาน
(...................................................................)

(ลงชื่อ)......................................................... พยาน
(..........................................................)
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่....................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบสวนแล้ว ขอให้ความเห็น ดังนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคาขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
จริง
ไม่จริง
(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจา
จริง
ไม่จริง
(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจานวนมาก
จริง
ไม่จริง
ลายมือชื่อ................................................................... ตาแหน่ง..................................................................
(................................................................)
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้กู้
จานวนเงินกู้.............................................................บาท
เงินได้ราย
เงินค่าหุ้น จากัดวงเงินกู้
เดือน

สามัญ

เงินต้นกู้คงเหลือ
ฉุกเฉิน
พิเศษ

รวม

วงเงินกู้คงเหลือ

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ เคย
ไม่เคย
(2) หากอนุมัติให้กู้ในครั้งนี้แล้วจะมีเงินได้รายเดือนเหลือสุทธิ.....................................................บาท
คิดเป็นร้อยละ...........
(3) ข้อชี้แจงอื่นๆ ................................................................................................................................
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้าประกัน
1. บุคคลค้้าประกัน
ที่
ชื่อผู้ค้าประกัน
สมาชิกเลขที่
ตาแหน่ง
สังกัด
เงินได้รายเดือน

2. หุ้นค้้าประกัน ณ วันที่ ..........................................จานวนหุ้น................. หุ้น เป็นเงินจานวน
..................................บาท
หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
ลงชื่อ..............................................................เจ้าหน้า ที่
บันทึกการวินิจฉัย
เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการชุดที่................. ครั้งที่...................ในวันที่.............................มีมติดังนี้
.........................
ลงชื่อ.............................................................ผู้จัดการ

หนังสือสําหรับกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
สัญญาเลขที่……………..…/…………………
ชื่อผู้กู้……………………………………….………………………………
วันที่……………………….…………
ข้าพเจ้า…………….………………………สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
สมาชิกเลขที่ทะเบียน..…………..……รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง ……………..………………………
สังกัด ………………………………………บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่….………………..……ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่…………………หมู่ที่......................ถนน............................................ตําบล……….…….…..…………
อําเภอ…….……………….จังหวัด………….………รหัสไปรษณีย์………….………….
ขอทําหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือกู้นี้จะใช้คําว่า
“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจํานวน………..………….…….บาท
(……....……….……………..………………...) เพี่อนําไปซื้อรถจักรยานยนต์ และข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น
ในวันที่ทําหนังสือกู้นี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนงวดละ….…………...…….บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ.……………………….ต่อปีรวม.…………..…..….งวด
เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจํานวนเงิน…………......…………บาท ทั้งนี้ตั้งแต่ งวดประจําเดือน…………….…….เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงิ นงวดชําระหนี้
(รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถึงกําหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้สําหรับงวดนั้นๆ
ในกรณีที่มเี หตุจําเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้สหกรณ์ไม่จําเป็นต้อง
แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
เมื่อได้รับมอบหมาย
จากสหกรณ์หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้นจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อ
สหกรณ์
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีใดๆ ซึ่งกําหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกัน
และการเรียกคืนเงินกู้ให้ถือว่า เงินกู้นี้เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคํานึงถึง
กําหนดเวลาที่ให้ไว้
(ลงชื่อ)............................................................ผู้กู้ (พลิกด้านหลัง)
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ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองาน
ประจําข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สิน
ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น เสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชําระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
สะสมสําหรับข้าราชการ บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงิน
ดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าจะไม่ขายหรือโอนสินค้าที่ซื้อในครั้งนี้ให้กับผู้ใด ภายในระยะห้าปี
ข้อ 7. ในการกู้ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นําใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่……………...……จํานวน….………….………หุ้น
เป็นเงิน……………………….บาท และที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต จํานําไว้เพื่อเป็นหลักค้าประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า
และได้ให้
(1) (ชื่อ-สกุล).................................................................
สังกัด...........................................
สมาชิกเลขที.่ ............
(2) (ชื่อ-สกุล).................................................................
สังกัด...........................................
สมาชิกเลขที.่ ............
เป็นผู้ค้าประกันเต็มวงเงินกู้พิเศษฯในครั้งนี้
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันทีถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่า
ข้าพเจ้ายังคงมี ภูมิลําเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ
ข้อ 9. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ข้าพเจ้าผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่
ศาลจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์
หนังสือกู้นี้ทําไว้ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ……………………………………ผู้กู้
(..............................................)
ลงชื่อ……………………………..…….พยาน
(……………………………….)

ลงชื่อ………………….…………….....พยาน
(……….……………………...)
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คํายินยอมของคู่สมรส (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที่………………………………..…
วันที่…….……………………………..…
ข้าพเจ้า.......………………..…………………..เป็นสามี/ภรรยาของ...............…………………………………
ได้ยินยอมให้…….………………………………….…………………….เป็นผู้กู้เงินพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
อุตรดิตถ์ จํากัด ตามหนังสือสําหรับกู้เงินพิเศษข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชื่อ)………………………….…………………….คู่สมรสผู้ให้คํายินยอม
(..............................................................)
(ลงชื่อ)…………...………………………………… ผู้กู้
(..............................................................)

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………….………………ได้รับเงินกู้พเิ ศษ
จํานวน………………………….บาท (……..…………………………………………………………) ตามหนังสือกู้นี้
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด ชื่อบัญชี……………………………………………
สาขา…………………….……………..เลขที่บัญชี…………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………….………………….…………………………..ผู้รับเงิน
(ลงชื่อ)……………..….……….………………..…….เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
(ลงชื่อ)…………….…………….…….………...เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู้

สําหรับผู้กู้
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
เขียนที่……………….……………………….
วันที่………………………………...………...
ข้าพเจ้า…………..…………………………..อายุ…….…...ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่………………………
หมู่ที่…….……..…ตรอก/ซอย………………….…ถนน…………..…….….ตําบล/แขวง……..……..………………..…….
อําเภอ/เขต…………….………..…….จังหวัด…………….………..รับราชการสังกัด………………..………….……
ตําแหน่ง………….……………………………และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิก……..………..…………มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน
และนําส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความ
ยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน และ อนาคต ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ
หรือเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน อนาคต
ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี้ ชําระหุ้น
หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยชําระให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
เป็นลําดับแรกก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบําเหน็จ หรือ
เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามข้อ 1. ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจํานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
จํากัดแทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้
หักชําระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินจํานวนดังกล่าวส่งชําระหนี้ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด ก่อนเป็นลําดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงิน ตามข้อ 3. นี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่
ถอนการให้คํายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือ
พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจภูธรจังหวัด
อุตรดิตถ์ จํากัด
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้กู้/ผู้ให้คํายินยอม (พลิกด้านหลัง)
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ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดหน่วยราชการอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอํานาจหัก เงินเดือน
ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับ
จากทางราชการ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเพื่อส่งชําระหนี้ชําระค่าหุ้น
หรือเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือนและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือ ปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า ก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ก/ู้ ผู้ให้คํายินยอม
(…..……………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(…..……………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(…..……………………………………………..)

หนังสือค้ำประกันสําหรับกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
หนังสือค้าประกันที่................/..................
เขียนที่.......................................................
วันที่…………………………………………………..
ข้าพเจ้า……………………….………………………สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
สมาชิกเลขที่ทะเบียน..…….………..อายุ......................ปี รับราชการหรือทํางานประจํา
ในตําแหน่ง……………..………………………..…สังกัด…………………….…………………ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง
เดือนละ..................................บาท บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ เลขที่….….………………………………..……
ที่ยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่……………..…หมู่ที่………….ถนน……..……….…………ตําบล……….…………..……
อําเภอ…….…………….จังหวัด……………………..…….……รหัสไปรษณีย์……………..……………..
หมายเลขโทรศัพท์........................................................ขอทําหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธร
จังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คําว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.................................................................................................................กู้เงิน
จํานวนเงินกู.้ ....................................................บาท (.......................................................................) ตามหนังสือ
สัญญากู้เงินที่.................../......................... ลงวันที่.......................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์
โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2. เมื่อข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงิน
งวดชําระหนี้อัตราดอกเบี้ย
และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญากู้เงินนั้นโดยตลอดแล้ว
ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่า สินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ชําระครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้ายอมเข้าค้าประกันการชําระหนี้ต้นเงินจานวน...............................บาท
(.............................................................) พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามหนังสือสัญญากู้เงิน ตลอดจนค่าสินไหมทดแทน
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย และในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่สหกรณ์ต้องเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้
สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ค้าประกัน (พลิกด้านหลัง)
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ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้หรือโอนสมาชิกภาพไปอยู่
สหกรณ์อื่น ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้า
ค้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าว
ให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชําระ
ให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทําหนังสือยินยอม
ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้
ชําระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนั้นโดยสิ้นเชิง
ข้อ 5. ในการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือค้าประกันนี้
หาก ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากที่ได้แจ้งในหนังสือค้าประกันฉบับนี้ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ
โดยทันทีถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่า
ข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลําเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
สําคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้ค้าประกัน
(........................................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน
(.........................................................)

(ลงชื่อ)…………………………………พยาน
(....................................................)
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คํายินยอมของคู่สมรส (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่………………………………..…
วันที…่ ….……………………………..…
ข้าพเจ้า.......……………………………………..เป็นสามี/ภรรยาของ.................…..………………………………
ได้ยินยอมให้…….……………….…………………….เป็นผูําประกั
้ค้
นกู้เงินพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
อุตรดิตถ์ จํากัด ตามหนังสือค้าประกันเงินกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชื่อ)………………………….…………………….คู่สมรสผู้ให้คํายินยอม
(...................................................)
(ลงชื่อ)…………...………………………………… ผู้ค้าประกัน
(……………………………………………)
บันทึกของเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ ได้ทําขึ้น
โดยถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)…………………………………………………..เจ้าหน้าที่สหกรณ์
วันที่...................................................

สําหรับผู้ค้าประกัน
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
เขียนที่……………….……………………….
วันที่………………………………...………...
ข้าพเจ้า…………..………………………………..อายุ………..…...ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่…………….……
หมู่ที่…….……..…ตรอก/ซอย………………ถนน………………..……….ตําบล/แขวง……..……..…….…….
อําเภอ/เขต……………….….………..…….จังหวัด……….………………….………..
รับราชการสังกัด……………….………………….ตําแหน่ง………….……………………และเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……..………..…………มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนําส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้
ความยินยอม ฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน อนาคต เพื่อ
ชําระหนี้แทนผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากัด
ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี้ หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
แทนข้าพเจ้าทุก เดือนโดยชําระให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
เป็นลําดับแรกก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบําเหน็จ หรือ
เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามข้อ 1. ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร
จังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจํานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
แทนข้าพเจ้า ทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หัก
ชําระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินจํานวนดังกล่าวส่งชําระหนี้ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด ก่อนเป็นลําดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงิน ตามข้อ 3. นี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ไม่ถอนการให้คํายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจภูธร
จังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด
(ลงชื่อ)........................................................ผู้ค้าประกัน/ผู้ให้คํายินยอม (พลิกด้านหลัง)
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ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดหน่วยราชการอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของ ส่ วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่นิ แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง
หรือเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเพื่อส่งชําระหนี้ชําระ ค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ
ภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จํากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือนและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ ถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้ หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
เพื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า ก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือ นี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ)……………………..……………………………..ผู้ค้าประกัน/ผู้ให้คํายินยอม
(…..……………………………………………..)

(

(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(……………..……..……………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………………………………..พยาน
(…..………………………………………………..)

