คาเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดไว้ในแบบคาขอกู้นี้ด้วยลายมือของตนเองโดย
ถูกต้องครบถ้วน
กรณีสมาชิกเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อ,สกุล
ให้แนบสาเนาเอกสาร หรือหนังสือรับรองจากนาย
ทะเบียนด้วย มิฉะนั้นสหกรณ์อาจจะไม่รับพิจารณา
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เลขที่สญ
ั ญากู้ ................... / ............................
วงเงินกู้ .............................................................. บาท
ชาระคืน ............... งวด งวดละ ......................... บาท

คาขอกู้เงินสามัญ พิเศษ
เขียนที่ ……………………………………………………..
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
1. ข้าพเจ้า ................................................................................ เลขประจาตัวประชาชน ................................................
อายุ ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่ ............................ สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ตาแหน่ง ..................................... อัตราเงินเดือน ........................บาท โรงเรียน/หน่วยงาน .......................................
อาเภอ .......................................... จังหวัด ................................... โทรศัพท์ (บ้าน) ....................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................
2. ขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด จานวนเงิน ........................................................ บาท
(........................................................................) หรือตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด อนุมัติ
เพือ่ .............................................................................................ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะขอส่งชาระ
( / ) แบบธนาคาร ส่งชาระจานวนเงินเท่ากันทุกงวด (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) เดือนละ................................................บาท
(......................................................)และดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ จานวน ...............งวด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์ฯ
จ่ายเงินกู้ให้ กรณีผิดนัดการชาระหนี้ ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ฯ
3. ข้าพเจ้าขอถือว่า คาขอกู้ฉบับนี้เป็นสาระสาคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้
4. ข้าพเจ้ามีหนี้สินภายนอกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าในฐานะผู้กู้ หรือผู้คาประกัน ดังนี้
จานวน
จานวน
ชื่อและ
วัน
ดอกเบี้ย
จานวนเงิน ดอกเบี้ย
ราย
หนี้สิน
หลักประกัน
เป็นหนี้สินเพื่อ
สานักของ เป็น
ร้อยละ
ต้นคงเหลือ ค้าง
ที่
ตั้งแต่แรก
ที่ให้ไว้
การใด
เจ้าหนี้ หนี้สิน
ต่อปี
(บาท)
ชาระ
(บาท)
(บาท)

รวม
เบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ฯ
093-4417173, 093-4417180, 042-492218
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5. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ ประกอบด้วยเงินค่าหุ้นและบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
5.1. ข้าพเจ้าขอนาเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบันตามทะเบียนหุ้น และที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตทั้งหมดเป็นหลักประกันเงินกู้
5.2 ข้าพเจ้าผู้มีชื่อต่อไปนี้ผูกพันตนที่จะต้องค้าประกันตามคาขอกู้นี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
5.2.1. ชื่อ............................................................. เลขประจาตัวประชาชน.......................................... อายุ............... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................ สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ตาแหน่ง.................................................................. อัตราเงินเดือน............................................. บาท
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................. อาเภอ...................................... จังหวัด...............................
โทรศัพท์ (บ้าน) ........................................ โทรศัพท์ (มือถือ) ...............................................
5.2.2. ชื่อ............................................................. เลขประจาตัวประชาชน.......................................... อายุ............... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................ สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ตาแหน่ง.................................................................. อัตราเงินเดือน............................................. บาท
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................. อาเภอ...................................... จังหวัด...............................
โทรศัพท์ (บ้าน) ........................................ โทรศัพท์ (มือถือ) ...............................................
6. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า(ถ้ามี) ชื่อ .........................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน……………….……………………….. อายุ.................. ปี อาชีพ...............................................
มีรายได้เดือนละประมาณ........................................... บาท ได้ตกลงรับทราบทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานใน
ท้ายหนังสือกู้นี้
ข้าพเจ้ามีรายการเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าพเจ้า ดังนี้
รายการหัก
กู้ธนาคาร
รวม
เงินเดือน
ธนาคาร รายการ
เงินเดือน
ภาษี กบข.
ชพค. ชพส. สหกรณ์ เพื่อการ
รายการ
ออมสิน อื่นๆ
คงเหลือ
เคหะฯ
หัก
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่เสนอมาทั้งหมดนี้เป็นความจริง
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ขอกู้
(……………………………………………………)

(ลงชื่อ) ....................................................... คู่สมรสผู้กู้
(……………………………………………………)

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

(ลงชื่อ) ..................................................... พยาน
(………………………………………………)สมาชิกสหกรณ์
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คารับรองของเจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียน ผอ.โรงเรียน ผอ.กศน. / หน่วยงาน ให้รับรอง
ขอรับรองว่ารายการเกี่ยวกับเงินเดือนถูกต้องเป็นความจริง โดยได้พิจารณาคาขอกู้เงินสามัญของสมาชิกรายนี้แล้ว
และผู้กู้ได้ให้คายินยอมให้ผู้มีอานาจหักเงิน หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ และตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว เห็นควรให้กู้ได้
(ลงชื่อ)...........................................................
(ลงชื่อ)................................................................
(................................................................)
(................................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน โรงเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียน
หรือ ผอ.กศน.จังหวัด / หน่วยงาน
หรือ ผอ.กศน.จังหวัด / หน่วยงาน
หมายเหตุ กรณีผู้กู้เป็น ผอ.โรงเรียน ผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. หรือ ผอ.กศน.จังหวัด / หน่วยงาน ให้รับรองตนเองได้

เงินเดือน
(บาท)

หมายเหตุ

เงินค่า
หุ้น
(บาท)

สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์บันทึกรายการ
จานวนเงินกู้ ................................................................... บาท
เงินกู้คงเหลือ
จากัด
สามัญ
พิเศษ
ฉุกเฉิน
วงเงินกู้
น/ส กู้
น/ส กู้
น/ส กู้
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ที่
ที่
ที่

รวม
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

(1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ ....................................................................................................................................

.............................................................. เจ้าหน้าที่
.................. / ........................ /..................
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หนังสือแจ้งความประสงค์รับเงินกู้สามัญ
การรับเงิน (มี 3 ข้อ โปรดเลือก 1 ข้อ)
ข้อ 1. ข้าพเจ้าผู้กู้มารับเงินด้วยตนเองที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับเงิน
(....................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)

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

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

ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอรับเงินโดยให้ทางสหกรณ์ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์
(โปรดเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ต้องการ และลงชื่อรับเงิน)
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด (ถอนเงินฝากกรณีนี้ต้องไปรับเงินด้วยตนเองเท่านั้น)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับเงิน
(....................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)

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

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

ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอรับเงิน โดยโอนเข้าบัญชีเงินเดือนธนาคาร
(โปรดเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ต้องการ และลงชื่อรับเงิน)
( ) โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ธนาคาร .............................................สาขา............................................ประเภทออมทรัพย์
เลขที่บัญชี ................................................................
(กรณีธนาคารเรียกค่าธรรมเนียมฝากเงินเข้าบัญชี ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินได้ตามอัตราของธนาคาร)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับเงิน
(....................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ จ่ายเงิน
(....................................................)

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

(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน
(………………………………………………)สมาชิกสหกรณ์
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คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้เข้าใจโดย
ชัดเจน หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทาสัญญาค้าประกัน
ก่อนที่ผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาค้าประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด เพื่อค้าประกันหนี้ตาม
สัญญากู้ยืมเงินเลขที่ ........................................ ลงวันที่ ................... เดือน ........................................ พ.ศ. ....................
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด (ผู้ให้กู้) กับ (ผู้กู้) ............................................................... ผู้ค้าประกันจะมี
ความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดอย่างจากัดไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
2. ผู้ค้าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างชาระกับผู้ให้กู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินและอาจต้องรับ
ผิดชดใช้ดอกเบี้ย หรือค่าสินไหมทดแทนอื่นๆอีกด้วย
3. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
4. เป็นสัญญาค้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว ที่ผู้ค้าประกันสามารถบอกเลิกเพิกถอนได้
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ค้าประกัน
(..............................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ค้าประกัน
(..............................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(..............................................................)
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หนังสือให้ความยินยอมตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ทาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
710/3 หมู่ที่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000
วันที่............ เดือน ................................. พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า.......................................................... เลขประจาตัวประชาชน.......................................... อายุ............ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่......................... สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ตาแหน่ง..................................... อัตราเงินเดือน.................................. บาท โรงเรียน/หน่วยงาน....................................
อาเภอ......................... จังหวัด........................ โทรศัพท์(บ้าน).................................. (มือถือ)...........................................
ขอทาหนังสือให้ความยินยอมไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด โดยยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
บึงกาฬ จากัด ตรวจสอบข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าได้จากสถาบันการเงินต่างๆ ทุกประเภท
ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ กองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ (กบข.) สานักงานสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สหกรณ์ออมทรัพย์ อื่นๆ และบริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัทที่
สถาบันการเงินเป็นสมาชิก ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545
หนังสือให้ความยินยอมของข้าพเจ้าฉบับนี้ ให้มีผลต่อบรรดาข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้า
ให้ความยินยอมไว้ ที่มีอยู่ก่อนวันที่ลงหนังสือให้ความยินยอมนี้ และให้มีผลอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ปิดบัญชีหรือ
ไม่ได้ใช้บริการกับสถาบันการเงินต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ความยินยอมที่เป็นการให้ความยินยอมโดยไม่มี
ข้อจากัด ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อสงวนใดๆ และเป็นการให้ความยินยอมเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ
จากัด และให้ถือว่าการถ่ายสาเนาเอกสารนี้ใช้เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมได้เช่นเดียวกัน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ............................................................. ผู้ให้ความยินยอม
(..............................................................)

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

(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.......................................................)
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่าย เพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
ทาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
710/3 หมู่ที่ 7 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000
วันที่.............. เดือน................................... พ.ศ. ..................
เรื่อง ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้มอี านาจหักเงินเดือนหรือบาเหน็จบานาญ หรือเงินอื่นใด
ข้าพเจ้า............................................................... เลขประจาตัวประชาชน.................................... อายุ.............ปี
ตาแหน่ง...................................... อัตราเงินเดือน............................... บาท โรงเรียน/หน่วยงาน.......................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่................... หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย........................................ ถนน............................................
ตาบล................................. อาเภอ................................ จังหวัด.............................. โทรศัพท์(บ้าน)..................................
(มือถือ)....................................... และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด เลขทะเบียนที่ .............................
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด เพื่อชาระหนี้ตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้า และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติ คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์ จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน
ดังนี้
ข้อที่ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ ที่ข้าพเจ้าได้รับจากทาง
ราชการตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น เงินค่าคง
สภาพสมาคมฌาปนกิจ สสอค., สส.ชสอ., สสค.บก. หรือเงินอื่นใดทุกประเภท แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึง
กาฬ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อที่ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหนี้ผู้
จ่ายเงินหักเงินจากเงินบาเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
แจ้ง และส่งเงินจานวนนั้นให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ โดยถือว่าหนังสือฉบับนี้
เป็นหนังสือมอบอานาจของข้าพเจ้าด้วย
ข้อที่ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ ไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อได้หักชาระหนี้กับทาง
ราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งไม่จาเป็นต้อง
บอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่คัดค้นหรือโต้แย้ง หรือฟ้องร้องดาเนินคดี หรืออ้างสิทธิ
ร้องเรียนใดๆ เอากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด และส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินแต่ประการใดทั้งสิ้น
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อนึ่ง การหักเงินบาเหน็จ ตามข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเต็มจานวนที่ข้าพเจ้า
พึงรับจากทางราชการทั้งหมด ในคราวเดียวกัน แต่ไม่เกินจานวนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด แจ้ง ณ
วันที่เงินบาเหน็จนั้น
ข้อที่ 4. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้มีผลบังคับทุกๆครั้งตลอดไปที่ข้าพเจ้าได้
กู้ยืมเงินหรือก่อหนี้ประเภทต่างๆ เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน กู้หุ้น กู้สามัญ เงินค่าคงสภาพสมาคมฌาปนกิจ สสอค.,สส.ชสอ.,
สสค.บก. หรือเงินอื่นใดทุกประเภท ตามระเบียบออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ไม่ว่ารูปแบบใดรวมทั้งสาเนาภาพถ่าย
เอกสารนี้ หรือผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ด้วย และข้าพเจ้าจะไม่ถอนการให้ความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด เท่านั้น
อนึ่ง ในการทาหนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอมอบอานาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
เป็นผู้ดาเนินการแทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี และโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า
เอง และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงค์ของ
ข้าพเจ้าทุกประการ โดยต้นฉบับและหนังสือนี้ส่งให้ส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัด และสาเนาคู่ฉบับให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) .................................................................. ผู้ให้ความยินยอม/ผู้กู้
(..............................................................)

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

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

-9-

บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้เลขที่ ......../............ ลงวันที.่ ......... เดือน............................ พ.ศ. ...........
ชื่อผู้ก.ู้ .........................................................................................................................
ผู้ให้กู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด
ข้อที่ 1. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินที่กู้ได้ไปชาระเจ้าหนี้เดิม
ข้อที่ 2. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ผู้ให้กู้ เรียกเอาเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อ
กาหนดหนี้ตามสัญญากู้หนี้และชาระหนี้ทุกประเภทที่ผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ผู้ให้กู้ให้ครบก่อน
เป็นอันดับแรก ดังนี้
2.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด (ส.ส.ค.)
2.2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จากัด (สสอค.)
2.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ข้อที่ 3. ตามสัญญากู้ดังกล่าว ผู้กู้ได้จัดทาหลักประกันเงินกู้เพิ่มอีก คือ กรมธรรม์บริษัท................................
กรมธรรม์เลขที่................................. ลงวันที่................. เดือน........................................ พ.ศ. ..................
วงเงินประกัน................................... บาท (..........................................................................) มอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูบึงกาฬ จากัด ผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์ เพื่อชาระหนี้ตามสัญญากู้หนี้ และชาระหนี้ทุกประเภทที่ผู้กู้มีอยู่จน
ครบถ้วนก่อนเป็นอันดับแรก
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อพยาน
(ลงชื่อ)....................................................... ผู้กู้
(.........................................................)
(ลงชื่อ)....................................................... คู่สมรสผู้กู้/ผู้ให้ความยินยอม
(........................................................)
(ลงชื่อ)...................................................... พยาน
(........................................................)
(ลงชื่อ)...................................................... พยาน/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(.........................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
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สัญญาค้าประกันเลขที่ ....................................
ชื่อผู้กู้ ...............................................................
สัญญากู้เงินเลขที่..............................................

สัญญาค้าประกัน
เขียนที่ ............................................................
วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า ............................................................. เลขประจาตัวประชาชน ................................... อายุ .......... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ตาแหน่ง ........................................... อัตราเงินเดือน ........................ บาท โรงเรียน/หน่วยงาน .....................................
อาเภอ ................................ จังหวัด ....................... โทรศัพท์(บ้าน)..........................โทรศัพท์(มือถื อ)..............................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน”
ข้าพเจ้า ............................................................. เลขประจาตัวประชาชน ................................... อายุ .......... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ตาแหน่ง ........................................... อัตราเงินเดือน ........................ บาท โรงเรียน/หน่วยงาน .....................................
อาเภอ ................................ จังหวัด ....................... โทรศัพท์(บ้าน)..........................โทรศัพท์(มือถือ)..............................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน”
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ได้ตกลงให้ .............................................................................
กู้เงินไปเป็นจานวนเงิน ................................................ บาท (..........................................................................................)
เพื่อ.................................................................................................................... ตามสัญญากู้เงินเลขที่ .........../................
ลงวันที่............. เดือน...................................... พ.ศ. ................. ผ่อนส่งชาระแบบ แบบธนาคาร ส่งชาระจานวนเงิน
เท่ากันทุกงวด (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) งวดละ ...................................................... บาท
(.............................................................................................................)พร้อมด้วยดอกเบี้ ยอัตราร้อยละ 7.75 ต่อปี
รวม................................... งวด (.....................................................)ตั้งแต่เดือน.........................................................
เป็นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จสิ้น และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จากัด ครบถ้วนแล้วเป็นหนี้ที่
สมบูรณ์โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมค้าประกันการชาระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าเสียหายตามสัญญากู้ดังกล่าว
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ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้
ก่อนถึงกาหนดดังที่กล่าวไว้ในสัญญากู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันและปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุก
ประการ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ ผู้ให้กู้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดทุกประเภทของข้าพเจ้าชาระหนี้ตามสัญญานี้
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันว่าการที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯนี้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่
เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่ง
คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้าให้สิทธิสหกรณ์ฯผู้ให้กู้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์ฯ จาก
รายได้เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ฯได้ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือให้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ไว้กับ
สหกรณ์ฯจนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือมอบสิทธิให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น จานวน 3 ฉบับ มอบให้
สหกรณ์ฯ หน่วยงานต้นสังกัด และสาหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ค้าประกันได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ค้าประกัน
(.........................................................................)

(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ค้าประกัน
(.........................................................................)

(ลงชื่อ) ...................................... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.........................................................................)

(ลงชื่อ) ..................................... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.........................................................................)

(ลงชื่อ) ...................................................................... พยาน
(.........................................................................)สมาชิกสหกรณ์
(ลงชื่อ) ...................................................................... พยาน / ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
(.........................................................................)
ตาแหน่ง..............................................................

