-

หนังสือเงินกู้ที่………..……/…………….จำนวนเงินกู้.....................................................บาท
ชื่อผู้กู้……………………………………………………………………………………………………………...
สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญทั่วไปและสามัญโครงการพิเศษ

เลขที่..................................../...............................
วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ำประกัน) ................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..........................อายุ..............ปี
เลขประจำตัวประชาชน...........................................................รับราชการ หรือ ทำงาน ตำแหน่ง....................................................
สังกัด.........................................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ...............................................บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่........................หมู่ที่.............ถนน.............................................ตำบล/แขวง................................................
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..................................
ได้ทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ำประกันนี้จะใช้คำว่า “สหกรณ์”
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ ...................................................................กู้เงิน จำนวน.....................................................บาท
(..........................................................................) ตามหนังสือกู้สามัญที่................../.................ลงวันที่..................................และ
ผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอม ค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย จะ
ได้ชำระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด
พ้นจากการค้ำประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วว่า
ลูกหนี้ผิดนัด หากข้าพเจ้าไม่สามารถชำระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้รายเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้า ณ ที่จ่าย ชำระหนี้ตามงวดที่ผู้กู้ทำสัญญาไว้ให้สหกรณ์จนครบถ้วน
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดที่ผู้กู้ทำสัญญาไว้ หรือมิได้มีการชำระหนี้ นอกจากการยินยอมชำระหนี้
โดยการหักเงิน ณ ที่จ่าย ตามที่กล่าวในวรรคก่อนแล้ว ตราบใดที่สหกรณ์ยังไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
นำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ข้าพเจ้าได้รับ ไปชำระหนี้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน

ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ
แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 6. ในการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่ง ณ ที่อยู่ตามที่ปรากฏในหนังสือค้ำประกันนี้ หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่
อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ขอรับรองว่า................................................................เป็นโสดจริง

…………………………………………ผูค้ ้ำประกัน
………………………………………….พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
(………………………………………....) เลขทะเบียน..........................

ลงชื่อ..........................................................ผู้บังคับบัญชา
(...........................................................)

…………………………….……………พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์
(…………..…………………………....) เลขทะเบียน..........................

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่………………………………………….
วันที่……………………………………………………..
ข้าพเจ้านาย, นาง……………….................…………………..…………………………………………………..
เป็นสามีหรือภรรยาของนาย, นาง…………………………...............…………………………………………………..
ได้ยินยอมให้นาย, นาง…………………………………………….............…………….…………เป็นผู้ค้ำประกันต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ตามหนังสือค้ำประกันข้างต้นนี้
…………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม
…………………………………………..ผู้ค้ำประกัน
(………………………………………....)

ผู้คำ้ ประกัน
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินให้ สหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ ายเงินเดือน เงินปี เงินบาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ ง
เงินเพิม่ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 ข้อ 30
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
วันที่............เดือน.........................พ.ศ. ...................
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า ...................................................................................................... อายุ.................ปี
เลขประจาตัวประชาชน.......................................................รับราชการ/ทางานตาแหน่ง...................................................
สังกัด.....................................................ที่อยู่ปัจจุบนั .................................................................................... เป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด เลขทะเบียนสมาชิก .......................... ได้ทาหนังสื อยินยอมฉบับนี้ ไว้กบั สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ค รู ก าญจนบุ รี จากัด เพื่ อให้นาไปแสดงกับ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อหัวหน้า หน่ วยงานของส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูว่ า่ ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน ค่าจ้าง บานาญ บาเหน็จ บาเหน็จดารงชีพ หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่จ่ายให้กบั ข้าพเจ้าตามจานวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งให้หกั ตามภาระผูกพันที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู กาญจนบุรี จากัด ทั้งในฐานะผูก้ แู้ ละในฐานะผูค้ ้ าประกัน ทั้งนี้จนกว่าภาระผูกพันของข้าพเจ้าจะหมดสิ้ นไป โดยให้
หั ก เงิ น ให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ก าญจนบุ รี จ ากัด เป็ นล าดับ แรกถัด จากหนี้ ภาษี อ ากรและกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญ
ข้าราชการ ระบุตามมาตรา 42/1 ทุกรายการ
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยการย้ายหรื อโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง
หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ ้น หรื อภาระผูกพันอื่นใดให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งให้กบั ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามคายินยอมใน
หนังสื อฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์ก ร
ปกครอง/ส่ วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้น พร้อมส่ งสาเนาหนังสื อยินยอมฉบับนี้ ไปยังส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าย้ายหรื อโอนไปสังกัดใหม่ได้ทราบ และให้ถือว่าสาเนาหนังสื อยินยอมนั้นเป็ นคายินยอม
ของข้าพเจ้าทุกประการก็เป็ นการเพียงพอแล้วในการหักเงินของข้าพเจ้า จนกว่าภาระผูกพันจะหมดสิ้ นไป

พลิกด้านหลัง

นอกจากการยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีหน้าที่จ่ายเงินเดือน หรื อเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักเงิน ณ ที่จ่ายให้กบั
สหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายของข้าพเจ้า
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญา
ว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากภาระหนี้สินหรื อภาระผูกพันใด ๆ
ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จากัด
หนังสื อฉบับนี้ ทาขึ้น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่ งส่ งให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัด
อยู่ ฉบับที่สองให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด และฉบับที่สามเก็บไว้ที่ขา้ พเจ้า
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อฉบับนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ..............................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.................................................)
ลงชื่อ.....................................พยานที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ลงชื่อ.....................................พยานที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
(..........................................) เลขทะเบียน.......................
(.........................................) เลขทะเบียน.......................
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรื อนายจ้างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หกั เงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่
ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป
จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไปให้หน่วยนั้นหักเงินดังกล่าวและส่ งเงินที่หกั ไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ ง ต้ องหักให้ สหกรณ์ เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้ ภาษีอากรและการหักเงิ นเข้ากองทุนที่
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ ง เงินเพิม่
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550
ข้อ 30 การจ่ายเงิน มิให้ส่วนราชการผูเ้ บิกหักเงินไว้ เพื่อการใด ๆ เว้นแต่จะมีหนังสื อยินยอมจากข้าราชการ หรื อ
ผูม้ ีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ เพื่อชาระเงินให้แก่สหกรณ์ที่จดั ตั้งโดยส่ วนราชการ และค่าสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส่ วนราชการ หรื อชาระตามข้อผูกพันกับทางราชการเท่านั้น
ส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดหรื อผูม้ ีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ
จะตกลงกันโดยทาเป็ นหนังสื อให้ความ
ยินยอมในการจัดลาดับการหักเงินเพื่อชาระเงินตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องจัดลาดับการชาระเงินให้แก่ทางราชการไว้
ในลาดับต้น
หนังสื อให้ความยินยอมให้หักเงินและจัดลาดับการหักเงิน ให้ มีผลผูกพันตลอดไปจนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิ้น

