คําขอและสั ญญาเงินกู้สามัญโครงการสิ นเชื อ
เพือ สมัครเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564

เลขทีคาํ ขอและ
สัญญากูเ้ ลขที..................../...............

เขียนที่...........................................................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................ อายุ............ปี เลขสมาชิก...................................
รับราชการหรือทํางานประจําตําแหน่ง.................................................สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน.............................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน....................................................................... ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............................หมู่ที่...........
ถนน/ซอย..................................ตําบล..........................................อําเภอ....................................จังหวัด...................................
เบอร์โทรศัพท์............................................................................. ผู้ยื่นคําขอและในฐานะผู้กู้
คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อ......................................................................................อาชีพ.........................................................
สถานที่ทํางาน..................................................................................... มีเงินได้รายเดือน...................................................บาท
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.............................หมู่ที่.............. ถนน/ซอย.................................. ตําบล.....................................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................... เบอร์โทรศัพท์...............................................................
ข้าพเจ้ าขอกู้ เงิ นและตกลงกู้ เ งิน ตามสั ญญาเงิ น กู้สามัญ โครงการสิน เชื่อเพื่อสมัค รเป็ น สมาชิกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ พ.ศ. 2564 ในฐานะผู้ กู้เ งิ น กั บสหกรณ์ ออมทรั พย์ ค รู เ ชี ย งใหม่ จํ า กั ด ในฐานะผู้ ให้ กู้เ งิ น ซึ่ ง วั ต ถุ ประสงค์
ในการกู้ เ งิ น ครั้ งนี้ เพื่ อนํ า เงิ น ไปชํ า ระเงิ น สงเคราะห์ ล่วงหน้ า ของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ Oสฌอน. Oสส.ชสอ.
Oสสอค. Oสส.สท. โดยมีคําขอกู้การให้คํายินยอมและตกลงทําสัญญา ดังความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้และตกลงกู้เงินตามสัญญาเงินกู้สามัญโครงการฯ เป็นเงินจํานวน.......................................บาท
(.............................................................................) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5.80 ต่อปีหรือตามประกาศของสหกรณ์
นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ดําเนินการตามข้อ 2. จนกว่าจะชําระหนี้กู้ยืมครบถ้วน
ข้อ 2. ข้าพเจ้าผู้กู้ได้รับเงินกู้จํานวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันทําคําขอและสัญญา ทั้งนี้ ขอให้สหกรณ์ฯ
นํา เงิ น กู้ ไปชํ า ระเงิ น สงเคราะห์ ล่วงหน้ า ของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ Oสฌอน. Oสส.ชสอ. Oสสอค. Oสส.สท.
ให้กับข้าพเจ้าด้วย
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอส่งชําระหนี้คืนเฉพาะดอกเบี้ยตามอัตรา ข้อ 1. เป็นรายเดือน สําหรับเงินกู้ในส่วนต้นเงินทั้งหมด
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมชําระ โดยขอให้สหกรณ์ฯ หักจากนําเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน(ถ้ามี) ชําระหนี้ประเภทนี้ก่อน
เป็นอันดับแรก
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ฯ
ให้หักเก็บเงินเพื่อชําระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชําระนั้น ทั้งนี้ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามสัญญานี้โดย
สิ้นเชิง
ข้ อ 5. กรณี ผู้ กู้ ผิ ด นั ด หรื อ ผิ ด สั ญ ญาชํ า ระหนี้ สหกรณ์ จ ะสงวนสิ ท ธิ์ ในการพิ จ ารณาให้ สวั ส ดิ ก ารเป็ น ราย ๆ
หากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ ยินยอมให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการดังนี้
(1) ถูกระงับสิทธิกู้และค้ําประกันทุกประเภท เป็นระยะเวลา 1 ปีทางบัญชี
(2) เงินสวัสดิการทุกประเภทหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากสหกรณ์ ต้องนํามาชําระหนี้ทั้งหมด
(3) เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่มีสิทธิได้รับทุกปี ต้องนํามาชําระหนี้จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญา
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ยอมรับผูกพันข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และขอถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้ ทั้งนี้หากข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํา ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และ
จัดการชําระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ฯให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือฉบับนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามครบถ้วน
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอกู้/ผู้กู้
(.............................................................................)
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ข้อ 8. เพื่อเป็นการประกันการชําระหนี้ตามสัญญา ผู้กู้ขอเสนอหลักประกันเงินกู้ฉบับนี้เป็นบุคคลค้ําประกัน
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ําประกัน ( ผู้ค้ําประกันยินยอมผูกพันเข้าค้ําประกันตามคําขอกู้นี้ทุกประการ )
ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ.............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……………………….……..…..
สังกัด.......................................................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................................................
ข้อ 1. ผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อผูกพันวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ที่ผู้กู้ระบุไว้ในสัญญาในการก่อหนี้ที่ค้ําประกัน ลักษณะการ
กู้เงินของ ผู้ กู้ตามสัญญา จํ านวนเงิ นสู งสุ ดตามสัญญากู้ การส่ งเงินงวดชํ าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการก่อหนี้ และ
การเรี ยกคื นเงิ นกู้ ก่อนถึ งกํ าหนด ตามที่ กล่ าวไว้ ในหนั งสื อสั ญญากู้ นั้ นโดยตลอดแล้ ว ผู้ ค้ํ าประกั นยิ นยอมเข้ าค้ํ าประกั นและ
ปฏิบัติตามข้อผูกพันตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้เงินกู้รายนี้ด้วยทุกประการ
ข้อ 2. ผู้ค้ําประกันยอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ผู้ค้ําประกันหลุดพ้นจากการค้ําประกันรายนี้ จนกว่าจะมีบุคคลอื่นซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรให้เข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน
ข้ อ 3. ในกรณี ที่ ผู้ ค้ํ า ประกั น ต้ อ งชํ า ระหนี้ ใ ห้ แ ก่ ส หกรณ์ แ ทนผู้ กู้ หลั ง จากสหกรณ์ ได้ ส่ ง หนั ง สื อ บอกกล่ า ว
ให้แก่ผู้ค้ําประกันแล้วภายใน 60 วันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้ จ่ายเงิ นได้ รายเดื อนและเงิ นอื่ นใดของผู้ ค้ํ าประกั น หั กจํ านวนเงิ น ณ ที่ จ่ายชํ าระหนี้ ซึ่งผู้ ค้ํ าประกั นต้ องชํ าระให้ สหกรณ์
จากเงินได้รายเดื อนและเงินอื่นใดของผู้ค้ําประกัน ส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยผู้ค้ําประกันได้ทําหนังสือยิ นยอมให้หักเงินได้
รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์และความยินยอมนี้ ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามหนังสือกู้เงิน
ที่ผู้ค้ําประกันได้ค้ําประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้วหรือตามที่สหกรณ์แจ้งต่อไป
ข้ อ 4. ผู้ ค้ํ า ประกั น ได้ ทํ า หนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหั ก เงิ น ได้ ร ายเดื อ นและเงิ น ได้ อื่ น จํ า นวน 3 ฉบั บ
มอบไว้ให้แก่สหกรณ์หน่วยงานต้นสังกัด และสําหรับผู้ค้ําประกันเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 5. ผู้ค้ําประกันยืนยันว่าการทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ ผู้ค้ําประกันได้แจ้งข้อความจริงทั้งสิ้น แม้หากมีข้อความ
ใดอันเป็นเท็จทําให้สหกรณ์ส่งมอบเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ ผู้ค้ําประกันยินยอมให้สหกรณ์ดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ทันที
ผู้ ค้ํ า ประกั น ได้ อ่า นข้ อความในหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น นี้ โดยตลอดแล้ ว เห็ น ว่ า ถู กต้ องตรงตามเจตนาทุ กประการ
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ผู้ค้ําประกันได้รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือค้ําประกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ผู้ค้ําประกันลงนามในหนังสือค้ําประกันนี้
หมายเหตุ : สําหรับสมาชิก 1 คน มีสิทธิค้ําประกันตามสัญญานี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา
คําเตือน : อันว่าค้ําประกันนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ค้ําประกันผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่งเพื่อ
ชําระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชําระหนี้
ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ําประกัน
(.......................................................................)
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(.......................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ประธานกรรมการหน่วยบริการ/
(........................................................................) ผู้ประสานงานหน่วยบริการ (พยาน)
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ขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และลายมือชื่อของผู้ค้ําประกัน และ
เห็นว่าหนังสือค้ําประกันนี้ได้ทําขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ..................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(.........................................................................)
................./...................../.................
ลงชื่อ..................................................................ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ
(.........................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ประธานกรรมการ/กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
(.........................................................................)
เอกสารประกอบ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องจํานวน 1 ชุด
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานการรับเงินเดือนและ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
ก่อนวันยื่นคําขอกู้

คําเตือน
ผู้กู้ ต้ องกรอกข้อความตามรายการที่กํ าหนดไว้ ในแบบคํ าขอกู้ นี้
ด้วยลายมือตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน ห้ามใช้น้ํายาลบคําผิด
-หากพบข้ อ ผิ ด พลาดของข้ อ มู ล ชื่ อ -สกุ ล , ที่ อ ยู่ กรุ ณ าแจ้ ง
ให้สหกรณ์ฯ เพื่อทําการแก้ไขระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้อง

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของประธานกรรมการหน่วยบริการ
วันที่…………..………………………………….
ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการหน่วยบริการซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามที่สหกรณ์มอบหมายได้ทําการตรวจสอบข้อมูลในคําขอกู้และ
เอกสารประกอบคําขอกู้แล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้กู้ทุกประการแล้ว ทั้งนี้พิจารณาแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
ให้กู้ได้
ไม่สมควรให้กู้เพราะ....................................................................................
และขอรับรองว่า เป็นลายมือชื่อของผู้กู้และค้ําประกันจริง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ...............................................................ประธานกรรมการหน่วยบริการ
(........................................................................)

ร า ย ก า ร ต่ อ ไ ป นี้ สํา ห รั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ส ห ก ร ณ์
ผู้ขอกู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการในขณะยื่นกู้ดังนี้
สฌอน. จํานวน...............................................................บาท
สส.ชสอ. จํานวน...............................................................บาท
สสอค. จํานวน..............................................................บาท
สส.สท. จํานวน..............................................................บาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน...............................................................บาท
บันทึกข้อวินิจฉัย ของคณะกรรมการเงินกู้
วันที่.....................................................
เห็นควรอนุมตั ิให้กู้ได้ ไม่ควรได้รับการอนุมัติ
ในวงเงินไม่เกิน.............................................บาท
ลงชื่อ....................................................
ประธานกรรมการหรือกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมาย

บันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้หรือขาดส่งเงินหุ้นรายเดือนหรือไม่
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ ....................................................................................
(3) ปลดล็อค ห้ามกู้ ห้ามค้ําฯ งดกู้
เห็นควรอนุมตั ิให้กู้ได้ ไม่ควรได้รับการอนุมัติ
เนื่องจาก.......................................................................................................
............................................................................................................
ลงชื่อ...................................................................... เจ้าหน้าทีส่ ินเชื่อ
เสนอ คณะกรรมการดําเนินการ
ในการประชุมครั้งที่..................../.............................
เมื่อวันที่................................................................... มีมติ ดังนี้
เห็นควรอนุมตั ิให้กู้ได้ ไม่ควรได้รับการอนุมัติ
ลงชื่อ....................................................ผู้จดั การ/รองผูจ้ ัดการ(ได้รับมอบหมาย)

อ้างถึงหนังสือกู้ที่................................/...................
ชื่อผู้กู้.......................................................................

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน
ชําระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด (

ในฐานะผู้กู้ )

เขียนที่………………….………………….………..…………………………
วันที่………………เดือน…………………..…………………พ.ศ………….………
ข้าพเจ้า…………………………………….........…………...…..……อายุ….....…ปี ปัจจุบันที่อยู่เลขที่………...........…หมู่ที่…….…
ตร อ ก/ซ อ ย ….. . . .. . . .. . . …ถน น ………….………………….………ตํ าบ ล …….………..…………….อํ าเ ภ อ …………………..…………
จัง หวัด …………………..………..…รั บราชการสั งกั ด ………..…….………….………………ตํา แหน่ง ………….……………………….และเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่………………..………มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ /
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนําส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน อนาคต ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จํากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี้ที่ข้าพเจ้าค้ําประกันหรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานตามข้อ 1 ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ได้แจ้งและ
ส่งเงินจํานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หัก
ชํา ระหนี้ แก่ ทางราชการหรื อหน่วยงานแล้ ว (ถ้ ามี ) ข้ าพเจ้ ายิ นยอมให้ หักเงิ นดั งกล่ าวส่งชํ าระหนี้ ให้ สหกรณ์ ออมทรั พย์
ครูเชียงใหม่ จํากัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คํายินยอมนี้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
เพื่อส่งชําระหนี้ หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ฉบับที่สอง
มอบให้หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด ฉบับที่สามเก็บไว้กับสมาชิก
ลงชื่อ……………………………..……..........…………..ผู้ให้คํายินยอม
(.........................................................................)
ลงชื่อ…………………………………….…..พยาน ลงชื่อ…………………….………..…….….ประธานกรรมการหน่วยบริการ/
(……….........…………………………….…..)
(…………………….......……………….…..) ผู้ประสานงานหน่วยบริการ (พยาน)

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน

อ้างถึงหนังสือกู้ที่................................/...................
ชื่อผู้กู้.......................................................................

ชําระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด (ในฐานะผู้ค้ําประกัน)
เขียนที่………………….………………….………..…………………………
วันที่………………เดือน…………………..…………………พ.ศ………….………
ข้าพเจ้า…………………………………….........…………...…..……อายุ….....…ปี ปัจจุบันที่อยู่เลขที่………...........…หมู่ที่…….…
ตร อ ก/ซ อ ย ….. . . .. . . .. . . …ถน น ………….………………….………ตํ าบ ล …….………..…………….อํ าเ ภ อ …………………..…………
จัง หวัด …………………..………..…รั บราชการสั งกั ด ………..…….………….………………ตํา แหน่ง ………….……………………….และเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่………………..………มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ /
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนําส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน อนาคต ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จํากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี้ที่ข้าพเจ้าค้ําประกันหรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานตามข้อ 1 ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ได้แจ้งและ
ส่งเงินจํานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หัก
ชํา ระหนี้ แก่ ทางราชการหรื อหน่วยงานแล้ ว (ถ้ ามี ) ข้ าพเจ้ ายิ นยอมให้ หักเงิ นดั งกล่ าวส่งชํ าระหนี้ ให้ สหกรณ์ ออมทรั พย์
ครูเชียงใหม่ จํากัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คํายินยอมนี้
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็นหนังสือ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
เพื่อส่งชําระหนี้ หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะ
ถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด ฉบับที่สอง
มอบให้หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด ฉบับที่สามเก็บไว้กับสมาชิก
ลงชื่อ……………………………..……..........…………..ผู้ให้คํายินยอม
(.........................................................................)
ลงชื่อ…………………………………….…..พยาน ลงชื่อ…………………….………..…….….ประธานกรรมการหน่วยบริการ/
(……….........…………………………….…..)
(…………………….......……………….…..) ผู้ประสานงานหน่วยบริการ (พยาน)

หนังสือให้ความยินยอมนําเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
เพื่อชําระหนี้ตามสัญญา..........................................................
ทําที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด
วันที่..........................................................
ด้วยข้าพเจ้า........................................................................................................ สมาชิกเลขที่...................................
สังกัด...................................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ...................................................................
ที่อยู่เลขที่....................... หมู่บ้าน.......................................... หมู่ที่.................... ถนน/ซอย.....................................................
ตําบล................................................... อําเภอ...................................................... จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์.......................................................................................
ได้กู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ตามโครงการเงินกู้สินเชื่อเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
พ.ศ. 2564 สัญญา................................................ มีความประสงค์และยินยอมให้สหกรณ์ฯ นําเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน(ถ้ามี)
ที่ข้าพเจ้าได้รับประจําปี ไปชําระหนี้ตามสัญญาข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ..............................................ผู้กู้ /
(....................................................)ผู้ให้ความยินยอม
โทร...............................................
ลงชื่อ...........................................พยาน
(......................................................)

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

