การรับเงินกู้ ผูก้ ใู้ ห้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร.................................ชื่อบัญชี.........................................................................เลขที่บญั ชี......................................

คำขอกู้เงินสำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่.......................................................................................................................
วันที่..........................................................................................................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบี ย นที่ . ..................................เสนอค าขอกู้เ พื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากั ด
โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้.
ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ จานวนเงิน............................................บาท (...................................................................................................)
โดยจะนาเงินไปใช้เพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู)้ ...............................................................................................................
ข้อ 2 ในเวลานี้ขา้ พเจ้ารับราชการตารวจในตาแหน่ง.....................................................................สังกัด.................................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน(เงินเดือนเมื่อหักสะสมสาหรับข้าราชการออกแล้ว.........................................บาท (..............................................................................)
ข้อ 3 ปัจจุบนั ข้าพเจ้ามีหุ้นอยูใ่ นสหกรณ์รวม...............................................หุ้น เป็ นเงิน.........................................................................................
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยูใ่ นอัตรา เดือนละ..................................................บาท
ข้อ 4 ข้าพเจ้ามีหนี้สินกับสหกรณ์และภายนอกสหกรณ์อยูด่ งั รายการต่อไปนี้ คือ
(1)
(2)
(3)
(4)

ชื่อผูใ้ ห้ก.ู้ .....................................................................จานวน......................................บาท (.......................................................) กูเ้ มื่อวันที่..........................
ชื่อผูใ้ ห้ก.ู้ .....................................................................จานวน....................................บาท (.........................................................) กูเ้ มื่อวันที่..........................
ชื่อผูใ้ ห้ก.ู้ .....................................................................จานวน......................................บาท (.......................................................) กูเ้ มื่อวันที่..........................
ชื่อผูใ้ ห้ก.ู้ .....................................................................จานวน....................................บาท (.........................................................) กูเ้ มื่อวันที่..........................
ข้อ 5 ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นรายเดือนเท่ากัน เดือนละ/งวดละ.............................บาท (....................................................................................)
เว้นแต่เดือน/งวดสุดท้าย พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ..............ต่อปี เป็ นจานวน..............................เดือน/งวด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้โดย
วิธีหกั เงินเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้เงินกูใ้ นแต่ละเดือน/งวดดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 6 (เฉพาะในกรณี ที่ผูข้ อกูเ้ ป็ นสามีหรื อภรรยา)ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รับอนุ ญาตของสามีหรื อภรรยาซึ่งพร้อมที่จะทาคาอนุญาตให้ไว้
เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสื อกูด้ ว้ ย
ข้อ 7 ข้าพเจ้าขอทาหนังสื อให้ความยินยอมไว้กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อเป็ นการแสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1

(ลงชื่อ).......................................................................ผูข้ อกู้
(.................................................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

1.ผูค้ ้าประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

2.ผูค้ ้าประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

3.ผูค้ ้ าประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

(…………........................…….………….)
ตาแหน่ง.....................................................

(…………........................…….………….)
ตาแหน่ง.....................................................

(…………........................…….………….)
ตาแหน่ง.....................................................

4.ผูค้ ้าประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

5.ผูค้ ้าประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

6.ผูค้ ้ าประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า

(…………........................…….………….)
ตาแหน่ง.....................................................

(…………........................…….………….)
ตาแหน่ง.....................................................

(…………........................…….………….)
ตาแหน่ง.....................................................

7.ผูค้ ้าประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
(…………........................…….………….)
ตาแหน่ง.....................................................

คำเสนอคำ้ ประกัน
ข้าพเจ้าผูม้ ีรายชื่อต่อไปนี้ ผูกพันตนที่จะทาสัญญาค้ าประกันตามคาขอกูน้ ้ ี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
(1) ชื่อ...................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................เงินได้รายเดือน......................................บาท
ลายมือชื่อ.............................................................................
(2) ชื่อ...................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................เงินได้รายเดือน.......................................บาท
ลายมือชื่อ.............................................................................
(3) ชื่อ..................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................เงินได้รายเดือน........................................บาท
ลายมือชื่อ.............................................................................
(4) ชื่อ..................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................เงินได้รายเดือน........................................บาท
ลายมือชื่อ.............................................................................
(5) ชื่อ...................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................เงินได้รายเดือน.......................................บาท
ลายมือชื่อ.............................................................................
(6) ชื่อ...................................................................................................สมาชิกเลขทะเบีย นที่.............................เงินได้รายเดือน.......................................บาท
ลายมือชื่อ.............................................................................
(7) ชื่อ...................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................เงินได้รายเดือน.......................................บาท
ลายมือชื่อ.............................................................................
(ลงชื่อ)......................................................ผูย้ ื่นคาขอกู้
(............................................................)

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามผูก้ แู้ ละผูเ้ กี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรที่สหกรณ์ฯ จะให้เงินกูส้ มาชิกรายนี้ ได้หรื อไม่
o
o
o
o
o

ไม่อยูใ่ นระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีลม้ ละลาย
ไม่อยูใ่ นระหว่างถูกการสอบสวนทางวินยั
ไม่อยูใ่ นระหว่างการยื่นขอลาออกจากราชการ เพื่อขอรับเงินบาเหน็จบานาญ
ผ่านการตรวจสอบหลักเกณฑ์เงินเดือนคงเหลือถูกต้อง
เห็นควรเสนอคณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด พิจารณา
(ลงชื่อ).......................................................................
(......................................................................)
(ตาแหน่ง)....................................................................

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูข้ องผูก้ ู้
จานวนเงิน........................................................บาท (...............................................................................................)
เงินได้รายเดือน

มีค่าหุ้นอยู่

( บาท )

( บาท )

ต้นเงินคงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(บาท)

สามัญ
(บาท)

ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่
(บาท)

เพื่อซื้อสิ นค้า(บาท)

จานวนเงิน........................................................บาท (...............................................................................................)
เงินได้รายเดือน

มีค่าหุ้นอยู่

( บาท )

( บาท )

ต้นเงินคงเหลือ
สวัสดิการกรณีพิเศษ
(บาท)

เพื่อซื้ออาวุธปื น
(บาท)

หมำยเหตุ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรื อไม่

เคย

สวัสดิการโควิด
(บาท)

ไม่เคย

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(.....................................................................)

บันทึกกำรวินิจฉัย
เสนอ คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ในการประชุมครั้งที่.........../................วันที่............./................./.................
มีมติดงั นี้

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการเงินกู้
(.............................................................)

หนังสื อกู้เงินสำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
ที่............................../...........................................
เขียนที่.......................................................
วันที่...................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่...........................รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง..................................แผนก/กองร้อย............................สังกัด........................
อาเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................เลขประจาตัวประชาชน............................................................ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่........................
ซอย.......................ถนน..................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต............................จังหวัด.............................................
เบอร์โทรศัพท์.................................................ขอทาหนังสือกูไ้ ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน................................................................(.........................................................................................)
ข้อ 2 ข้าพเจ้าตกลงจะส่ งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน งวดละ.....................................(............................ ......................................................)
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 และตามมติ
ของคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ฯ ณ วันทาสัญญาฉบับนี้ ในอัตราร้ อยละ....................ต่อปี รวมจานวน................................เดือน/งวด เริ่ มชาระ
เดือน/งวดแรก.............................พ.ศ...........................งวดต่อไปทุก ๆ เดือนถัดไป จนกว่าจะครบตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ขา้ พเจ้ายินยอมให้
ผูบ้ ังคับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงิ นได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หัก เงิ นได้รายเดื อนของข้าพเจ้า ตามจาน วนเงิ นงวด
เพื่อชาระหนี้ค่างวดแก่สหกรณ์
ข้อ 3 ข้าพเจ้าสั ญญาว่ าจะนาเงิ นกู้ไปใช้เ พื่ อกิ จการดังต่อไปนี้ คื อ...................................................................................หากปรากฏต่อ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ว่า ข้าพเจ้านาเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กูเ้ งินในครั้ งนี้ ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดผิดสัญญาอันถึงกาหนดต้องส่ งคืนหนี้
ทั้งหมด
ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าในกรณี ใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554 ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ (1) ตาย (2) ลาออก (3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ (4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย (5) ถูกออกจาก
ราชการ หรื องานประจาตามข้อ 32 (3) โดยมีความผิด (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ และระเบี ยบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงิ นกู้แก่สมาชิ กสหกรณ์และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 ข้อ 40 เงินกูน้ ้ ีเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 5 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554 ข้อ 36 ข้อ 37 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2564 ข้อ 42 ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออก หรื อย้าย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรื อการรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น หรื อ
ถูกออกจากราชการไม่ว่ากรณี ใด ๆ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจัดการชาระหนี้ สินซึ่ งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ น
เสียก่อน
ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2554 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.2564 เป็ นอย่างดีทุกประการแล้ว และหากข้าพเจ้าค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ย) เป็ นเวลาถึง 2 เดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้นถึง 3 คราว สาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดผิดสัญญาอันถึงกาหนดต้องส่ งคืนหนี้ท้ งั หมด
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อ
เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่ วยงานที่ ข ้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต หักเงิ นดังกล่าวชาระหนี้ ต้น เงิ น
พร้อมทั้งดอกเบี้ยส่ งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้ ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ตามมาตรา 42/1 โดยได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ในวันนี้เช่นกัน

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนังสือกูฉ้ บับนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ได้รับเงินจานวน....................................................บาท

(ลงชื่อ)...............................................................ผูก้ ู้

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ณ วันที่.......................................

(.............................................................)

(ลงชื่อ)...................................................................ผูก้ /ู้ ผูร้ ับเงิน

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

(.................................................................)

(..............................................................)

(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์

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

(.................................................................)

(..............................................................)

(ลงชื่อ)...................................................................ผูจ้ ดั การสหกรณ์

(ลงชื่อ).............................................................ผูเ้ ขียนกรอกข้อความ

(.................................................................)

(..............................................................)

--------------------------------------------------------------------------------------

คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้ก้)ู
เขียนที่..........................................................
วันที่..........................................................................
ข้าพเจ้า...................................................................................................เลขประจาตัวประชาชน................................................................................
เป็ นคู่สมรสของ...........................................................................................ได้อนุญาตให้.........................................................................................................
เป็ นผูก้ ตู้ ่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ตามหนังสือกูเ้ งินดังกล่าวข้างต้นนี้
(ลงชื่อ).......................................................................คู่สมรส
(......................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.......................................................................)
(ลงชื่อ).......................................................................พยาน
(...................................................................)

รับรองว่า ได้ตรวจบัตรประจาตัวและลายมือชื่อของผูก้ ูแ้ ละเห็นว่าหนังสื อกูเ้ งิน ดังกล่าวนี้ ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว และคู่สมรสของผูก้ ูไ้ ด้ลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าข้าพเจ้า ผูบ้ งั คับบัญชาสังกัด หรื อกรรมการ

(ลงชื่อ)...................................................................................
(...............................................................................)
(ตาแหน่ง)...............................................................................

(สำหรับผู้ก้)ู
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนีส้ หกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า........................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่.........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง...................................................................สังกัด......................................
อาเภอ/เขต.........................จังหวัด..................................เลขประจาตัวประชาชน.........................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่................ซอย..........................ถนน.....................................หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................เบอร์ โทรศัพท์................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรื อ
หน่ วยงานที่ ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่ งเงิ นให้สหกรณ์ ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิ ก
จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต เพื่อเป็ นการแสดงเจตนาของ
ข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1 ดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิน หักเงิ นเดื อน ค่าจ้าง หรื อเงิ นบานาญ หรื อเงิ นบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงิ นอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่
ผูจ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักจากเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจาก
ทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้หกั ชาระ
หนี้ แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 การให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าทราบว่ามิอาจจะถอนคืนหนังสื อยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่วนได้ จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด นั้นระงับสิ้นไป
ข้อ 5 ในกรณี ที่การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2
ไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ รายเดือนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จ ากัด หั ก เงิ น ปั น ผล และเงิ น เฉลี่ ย คื น หรื อ เงิ น อื่ น ใด ที่ พึ ง ได้รั บ จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ทั้งปัจจุบนั และอนาคตเพื่อชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จนกว่าเงินเดือน
ค่ า จ้า ง หรื อเงิ น บ าเหน็ จ หรื อเงิ น บ านาญ หรื อเงิ น อื่ น ใด จะเพี ย งพอต่ อ การช าระหนี้ รายเดื อ นที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เรี ยกเก็บ

(ลงชื่อ)............................................................ผูก้ ู้
(...........................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

ข้อ 6 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่ วยงานของรัฐ หรื อ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ข้า พเจ้า ยิ น ยอมให้เ จ้า หน้า ที่ ผูจ้ ่ า ยเงิ น ของส่ ว นราชการหรื อ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อ องค์กรปกครอง
ส่ วนท้อ งถิ่นแห่ งใดแห่ ง หนึ่ งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมี อานาจหักเงิ นเดื อน ค่าจ้าง หรื อเงิ นบาเหน็จ หรื อเงิ นบานาญ หรื อเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้
ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้า ได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือ
ปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนัง สื อ ยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)......................................................ผู ้ก/ู้ ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.........................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(......................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(......................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด
(......................................................)

ผู้กู้/ผู้ให้ ควำมยินยอมได้ลงลำยมือชื่ อต่ อหน้ ำข้ ำพเจ้ ำ ผู้บงั คับบัญชำต้ นสังกัด

(ลงชื่อ)....................................................................
(...................................................................)
(ตาแหน่ง)...............................................................

เขียนที่.....................................................
วันที่...............................................................................
เรื่ อง ตรวจสอบเงินเดือน ข้าราชการตารวจ
เรี ยน ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้าพเจ้า.......................................................................................................ตาแหน่ง........................................สังกัด..................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................................ได้ทาการตรวจสอบหลักฐานการรั บและจ่ายเงินเดื อน
ของ...............................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่.....................................
ได้รับอัตราเงินเดือน.............................................................................บาท
เงินอื่นที่ได้รับเพิ่ม................................................................................บาท
รวมรับ......................................................................................บาท
มีรายการหักดังต่อไปนี้
1. ฌาปนกิจ ประเภทสามัญ....................................................บาท
2. ฌาปนกิจ ประเภทสมทบ....................................................บาท
3. กบข. ....................................................................................บาท
4. อื่น ๆ (4.1)............................................................................บาท
(4.2)............................................................................บาท
(4.3)............................................................................บาท
รวมเงินเดือนเหลือสุ ทธิ ..........................................................บาท
ตรวจสอบ ณ วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ..................................
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อควำมดังกล่ำวข้ ำงต้ นถูกต้ องเป็ นควำมจริงทุกประกำร

(ลงชื่อ)................................................................
(.................................................................)
(ตาแหน่ง) เจ้าหน้าที่การเงิน...............................
ผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ ำหน่ วย
(ลงชื่อ)............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง)............................................................

หนังสื อยินยอมให้ หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
เพื่อชำระเบีย้ ประกันภัยคุ้มครองสิ นเชื่ อ
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่.........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.............................................................สังกัด......................................
อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..................................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่...............ซอย.....................ถนน...............................................หมู่ท่ี................ตาบล/แขวง.................................
อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................เบอร์โทรศัพท์...................................................................ยินยอมให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หักเงินปั นผลและเฉลี่ยคื น ที่ขา้ พเจ้า จะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อชาระเบี้ยประกันตามจานวนเงินที่ตอ้ งชาระให้บริ ษทั ประกันภัยเป็ นประจาทุกปี จนกว่าข้าพเจ้าจะ
ชาระหนี้ตามสัญญาเงินกูท้ ี่..............................................................เสร็ จสิ้น และหากเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของข้าพเจ้าคงเหลือจาก
หักชาระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โอนเงินดังกล่าว
เข้าบัญชีโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่แจ้งไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
กรณี ที่เบี้ยประกันที่ตอ้ งชาระในแต่ละปี มียอดเงินสู งกว่าเงินปั นผลและเฉลี่ยคืนที่ขา้ พเจ้าได้รับ ข้าพเจ้ายินดีชาระส่ วนต่าง
ของเบี้ยประกันให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หลังจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
จากัด นาเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของข้าพเจ้ามาชาระเบี้ยประกัน
หนังสื อยินยอมนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ท้งั หมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ และให้มีผลบังคับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(...........................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)

หนังสื อกู้ที่..................../......................
ชื่ อผู้กู้...................................................

หนังสื อคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
สัญญาเงินกูท้ ี่......................./........................ลงวันที่............................................
ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................................................
เขียนที่..................................................................................
วันที่.....................................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่......................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.........................................................................สังกัด......................................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.............................ซอย..........................................ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เนื่องจาก............................................................................................เลขทะเบียนที่.......................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินตามสัญญาเลขที่......................................../......................................เมื่อวันที่....................................
จานวนเงิน................................................................บาท (...........................................................................................) อันเป็ นลักษณะมูลหนี้ กูย้ ืมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จานวนเงินที่ขา้ พเจ้าค้ าประกัน......................................................................................................บาท
(................................................................................................) กาหนดระยะเวลาที่ขา้ พเจ้าค้ าประกันเป็ นเวลา.........................เดือน/งวด ข้าพเจ้ายอม
ค้ าประกันปฏิบตั ิตามข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากผูก้ ูผ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้หรื อกระทาการใด ๆ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้ดงั กล่าวนั้น ข้าพเจ้าขอรับผิดร่ วมกับผูค้ ้ าประกันรายอื่นตามคาเสนอค้ าประกันในคาขอกูเ้ งินของผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันเพื่อชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับ หนี้เงินกูร้ ายนี้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จนเต็มจานวน
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูก้ ูผ้ ิดนัดผิดสัญญา ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าตามภูมิลาเนาที่
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขณะที่ทาสัญญาค้าประกันดังกล่าวข้างต้นภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดสัญญา
ข้อ 3 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้ องให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนซึ่ งข้าพเจ้าต้องชาร ะหนี้ ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ด้วย ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา
42/1 โดยได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

(ลงชื่อ).............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ผู้คำ้ ประกันได้ลงลำยมือชื่ อต่อหน้ ำข้ำพเจ้ำ

(ลงชื่อ)....................………………………..…..ผูค้ ้ าประกัน
(..............................................................)

ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด
(ลงชื่อ)..........................................................................

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

(...........................................................)

(...............................................................)

(ตาแหน่ง).....................................................

(ลงชื่อ).............................................................. พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูเ้ ขียนกรอกข้อความ
(...................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................
เป็ นคู่สมรสของ.....................................................................................................ได้อนุญาตให้...............................................................................................
เป็ นผูค้ ้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ตามหนังสื อค้ าประกัน สาหรับเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นนี้
(ลงชื่อ)...............................................คู่สมรส
(...............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(..............................................)

ขอรั บ รองว่ า ได้ ต รวจบัต รประจ าตัว และลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ค้ า ประกั น และเห็ น ว่ า หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ดัง กล่ า วข้า งต้น นี้
ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่เงินกู้
(.......................................................................)
.................../....................../......................

(สำหรับผู้ค้ำประกัน)
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง..........................................................สังกัด......................................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด............................................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่................ซอย..........................
ถนน.................................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
เบอร์โทรศัพท์..........................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั
อนาคต เพื่อเป็ น การแสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1 ดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และ
ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักจากเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งและให้ ส่ งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้ แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าทราบว่ามิอาจจะถอนคืนหนังสื อยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนได้ จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด นั้นระงับสิ้ นไป
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่ ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจา กทางราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
33 จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิ ตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว

(ลงชื่อ)...........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนัง สื อ ยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)......................................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด
(.....................................................)

ผู้คำ้ ประกัน/ผู้ให้ ควำมยินยอมได้ลงลำยมือชื่ อต่ อหน้ ำข้ ำพเจ้ ำ ผู้บงั คับบัญชำต้ นสังกัด

(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง).........................................................

(สำหรับผู้คำ้ ประกัน)

หนังสื อยินยอมคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่...........................................................
วันที่........................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่....................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง...............................................................สังกัด..............................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.........................ซอย..........................ถนน.......................................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................มีความประสงค์
ค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวของสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ให้แก่............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจานวนวงเงินที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทาสัญญาเงินกูไ้ ว้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ในกรณี ที่ผกู ้ ถู้ ูกคาสัง่ ศาลให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกอายัดเงินเดือน หรื อถูกอายัดเงิน
ทุกอย่างจากกรมบังคับคดีต่าง ๆ หรื อถูกคาสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อถูกปลดออก หรื อถูกไล่ออกจาก
ราชการ หรื อถึงแก่กรรม หรื อกรณี อื่นใดที่ทาให้ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จากัด
และผูก้ ูม้ ีเงินที่ได้รับทั้งหมดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ไม่เพียงพอชาระหนี้ที่ยงั คงค้างอยู่กบั สหกรณ์
ข้าพเจ้า……….......……….........………………………ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่33 จากัด หักเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ให้แก่.................................................................................จนครบตามจานวนที่ได้ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โดยมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
(ลงชื่อ).............................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................)
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ) ..............................................พยาน
(..............................................)

หนังสื อกู้ที่..................../......................
ชื่ อผู้กู้...................................................

หนังสื อคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
สัญญาเงินกูท้ ี่......................./........................ลงวันที่............................................
ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................................................
เขียนที่..................................................................................
วันที่.....................................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่......................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.........................................................................สังกัด......................................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.............................ซอย..........................................ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เนื่องจาก............................................................................................เลขทะเบียนที่.......................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินตามสัญญาเลขที่......................................../......................................เมื่อวันที่....................................
จานวนเงิน................................................................บาท (...........................................................................................) อันเป็ นลักษณะมูลหนี้ กูย้ ืมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จานวนเงินที่ขา้ พเจ้าค้ าประกัน......................................................................................................บาท
(................................................................................................) กาหนดระยะเวลาที่ขา้ พเจ้าค้ าประกันเป็ นเวลา.........................เดือน/งวด ข้าพเจ้ายอม
ค้ าประกันปฏิบตั ิตามข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากผูก้ ูผ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้หรื อกระทาการใด ๆ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้ดงั กล่าวนั้น ข้าพเจ้าขอรับผิดร่ วมกับผูค้ ้ าประกันรายอื่นตามคาเสนอค้ าประกันในคาขอกูเ้ งินของผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันเพื่อชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับ หนี้เงินกูร้ ายนี้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จนเต็มจานวน
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูก้ ูผ้ ิดนัดผิดสัญญา ให้สหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าตามภูมิลาเนาที่
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขณะที่ทาสัญญาค้าประกันดังกล่าวข้างต้นภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดสัญญา
ข้อ 3 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้ องให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนซึ่ งข้าพเจ้าต้องชาร ะหนี้ ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ด้วย ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา
42/1 โดยได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

(ลงชื่อ).............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ผู้คำ้ ประกันได้ลงลำยมือชื่ อต่อหน้ ำข้ำพเจ้ำ

(ลงชื่อ)....................………………………..…..ผูค้ ้ าประกัน
(..............................................................)

ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด
(ลงชื่อ)..........................................................................

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

(...........................................................)

(...............................................................)

(ตาแหน่ง).....................................................

(ลงชื่อ).............................................................. พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูเ้ ขียนกรอกข้อความ
(...................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................
เป็ นคู่สมรสของ.....................................................................................................ได้อนุญาตให้...............................................................................................
เป็ นผูค้ ้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ตามหนังสื อค้ าประกัน สาหรับเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นนี้
(ลงชื่อ)...............................................คู่สมรส
(...............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(..............................................)

ขอรั บ รองว่ า ได้ ต รวจบัต รประจ าตัว และลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ค้ า ประกั น และเห็ น ว่ า หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ดัง กล่ า วข้า งต้น นี้
ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่เงินกู้
(.......................................................................)
.................../....................../......................

(สำหรับผู้ค้ำประกัน)
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง..........................................................สังกัด......................................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด............................................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่................ซอย..........................
ถนน.................................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
เบอร์โทรศัพท์..........................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั
อนาคต เพื่อเป็ น การแสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1 ดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และ
ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักจากเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งและให้ ส่ งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้ แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าทราบว่ามิอาจจะถอนคืนหนังสื อยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนได้ จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด นั้นระงับสิ้ นไป
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่ ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจา กทางราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
33 จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิ ตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว

(ลงชื่อ)...........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนัง สื อ ยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)......................................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด
(.....................................................)

ผู้คำ้ ประกัน/ผู้ให้ ควำมยินยอมได้ลงลำยมือชื่ อต่ อหน้ ำข้ ำพเจ้ ำ ผู้บงั คับบัญชำต้ นสังกัด

(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง).........................................................

(สำหรับผู้คำ้ ประกัน)

หนังสื อยินยอมคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่...........................................................
วันที่........................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่....................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง...............................................................สังกัด..............................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.........................ซอย..........................ถนน.......................................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................มีความประสงค์
ค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวของสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ให้แก่............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจานวนวงเงินที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทาสัญญาเงินกูไ้ ว้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ในกรณี ที่ผกู ้ ถู้ ูกคาสัง่ ศาลให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกอายัดเงินเดือน หรื อถูกอายัดเงิน
ทุกอย่างจากกรมบังคับคดีต่าง ๆ หรื อถูกคาสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อถูกปลดออก หรื อถูกไล่ออกจาก
ราชการ หรื อถึงแก่กรรม หรื อกรณี อื่นใดที่ทาให้ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จากัด
และผูก้ ูม้ ีเงินที่ได้รับทั้งหมดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ไม่เพียงพอชาระหนี้ที่ยงั คงค้างอยู่กบั สหกรณ์
ข้าพเจ้า……….......……….........………………………ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่33 จากัด หักเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ให้แก่.................................................................................จนครบตามจานวนที่ได้ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โดยมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
(ลงชื่อ).............................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................)
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ) ..............................................พยาน
(..............................................)

หนังสื อกู้ที่..................../......................
ชื่ อผู้กู้...................................................

หนังสื อคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
สัญญาเงินกูท้ ี่......................./........................ลงวันที่............................................
ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................................................
เขียนที่..................................................................................
วันที่.....................................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่......................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.........................................................................สังกัด......................................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.............................ซอย..........................................ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เนื่องจาก............................................................................................เลขทะเบียนที่.......................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินตามสัญญาเลขที่......................................../......................................เมื่อวันที่....................................
จานวนเงิน................................................................บาท (...........................................................................................) อันเป็ นลักษณะมูลหนี้ กูย้ ืมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จานวนเงินที่ขา้ พเจ้าค้ าประกัน......................................................................................................บาท
(................................................................................................) กาหนดระยะเวลาที่ขา้ พเจ้าค้ าประกันเป็ นเวลา.........................เดือน/งวด ข้าพเจ้ายอม
ค้ าประกันปฏิบตั ิตามข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากผูก้ ูผ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้หรื อกระทาการใด ๆ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้ดงั กล่าวนั้น ข้าพเจ้าขอรับผิดร่ วมกับผูค้ ้ าประกันรายอื่นตามคาเสนอค้ าประกันในคาขอกูเ้ งินของผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันเพื่อชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับ หนี้เงินกูร้ ายนี้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จนเต็มจานวน
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูก้ ูผ้ ิดนัดผิดสัญญา ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าตามภูมิลาเนาที่
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขณะที่ทาสัญญาค้าประกันดังกล่าวข้างต้นภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดสัญญา
ข้อ 3 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้ องให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนซึ่ งข้าพเจ้าต้องชาร ะหนี้ ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ด้วย ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา
42/1 โดยได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

(ลงชื่อ).............................................................ผูค้ ้าประกัน
(.............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ผู้คำ้ ประกันได้ลงลำยมือชื่ อต่อหน้ ำข้ำพเจ้ำ

(ลงชื่อ)....................………………………..…..ผูค้ ้ าประกัน
(..............................................................)

ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด
(ลงชื่อ)..........................................................................

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

(...........................................................)

(...............................................................)

(ตาแหน่ง).....................................................

(ลงชื่อ).............................................................. พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูเ้ ขียนกรอกข้อความ
(...................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................
เป็ นคู่สมรสของ.....................................................................................................ได้อนุญาตให้...............................................................................................
เป็ นผูค้ ้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ตามหนังสื อค้ าประกัน สาหรับเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นนี้
(ลงชื่อ)...............................................คู่สมรส
(...............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(..............................................)

ขอรั บ รองว่ า ได้ ต รวจบัต รประจ าตัว และลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ค้ า ประกั น และเห็ น ว่ า หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ดัง กล่ า วข้า งต้น นี้
ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่เงินกู้
(.......................................................................)
.................../....................../......................

(สำหรับผู้ค้ำประกัน)
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง..........................................................สังกัด......................................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด............................................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่................ซอย..........................
ถนน.................................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
เบอร์โทรศัพท์..........................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั
อนาคต เพื่อเป็ น การแสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1 ดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และ
ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักจากเงินบาเหน็จ หรื อเงิ นบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งและให้ ส่ งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้ แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าทราบว่ามิอาจจะถอนคืนหนังสื อยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนได้ จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด นั้นระงับสิ้ นไป
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจา กทางราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
33 จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิ ตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว

(ลงชื่อ)...........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนัง สื อ ยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)......................................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด
(.....................................................)

ผู้คำ้ ประกัน/ผู้ให้ ควำมยินยอมได้ลงลำยมือชื่ อต่ อหน้ ำข้ ำพเจ้ ำ ผู้บงั คับบัญชำต้ นสังกัด

(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง).........................................................

(สำหรับผู้คำ้ ประกัน)

หนังสื อยินยอมคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่...........................................................
วันที่........................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่....................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง...............................................................สังกัด..............................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.........................ซอย..........................ถนน.......................................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................มีความประสงค์
ค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวของสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ให้แก่............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจานวนวงเงินที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทาสัญญาเงินกูไ้ ว้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ในกรณี ที่ผกู ้ ถู้ ูกคาสัง่ ศาลให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกอายัดเงินเดือน หรื อถูกอายัดเงิน
ทุกอย่างจากกรมบังคับคดีต่าง ๆ หรื อถูกคาสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อถูกปลดออก หรื อถูกไล่ออกจาก
ราชการ หรื อถึงแก่กรรม หรื อกรณี อื่นใดที่ทาให้ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จากัด
และผูก้ ูม้ ีเงินที่ได้รับทั้งหมดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ไม่เพียงพอชาระหนี้ที่ยงั คงค้างอยู่กบั สหกรณ์
ข้าพเจ้า……….......……….........………………………ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่33 จากัด หักเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ให้แก่.................................................................................จนครบตามจานวนที่ได้ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โดยมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
(ลงชื่อ).............................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................)
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ) ..............................................พยาน
(..............................................)

หนังสื อกู้ที่..................../......................
ชื่ อผู้กู้...................................................

หนังสื อคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
สัญญาเงินกูท้ ี่......................./........................ลงวันที่............................................
ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................................................
เขียนที่..................................................................................
วันที่.....................................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่......................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.........................................................................สังกัด......................................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.............................ซอย..........................................ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เนื่องจาก............................................................................................เลขทะเบียนที่.......................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินตามสัญญาเลขที่......................................../......................................เมื่อวันที่....................................
จานวนเงิน................................................................บาท (...........................................................................................) อันเป็ นลักษณะมูลหนี้ กูย้ ืมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จานวนเงินที่ขา้ พเจ้าค้ าประกัน......................................................................................................บาท
(................................................................................................) กาหนดระยะเวลาที่ขา้ พเจ้าค้ าประกันเป็ นเวลา.........................เดือน/งวด ข้าพเจ้ายอม
ค้ าประกันปฏิบตั ิตามข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากผูก้ ูผ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้ หรื อกระทาการใด ๆ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้ดงั กล่าวนั้น ข้าพเจ้าขอรับผิดร่ วมกับผูค้ ้ าประกันรายอื่นตามคาเสนอค้ าประกันในคาขอกูเ้ งินของผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันเพื่อชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับ หนี้เงินกูร้ ายนี้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จนเต็มจานวน
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูก้ ูผ้ ิดนัดผิดสัญญา ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าตามภูมิลาเนาที่
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขณะที่ทาสัญญาค้าประกันดังกล่าวข้างต้นภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดสัญญา
ข้อ 3 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้ องให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงิ นเดือนของข้าพเจ้าที่ ได้รับมอบหมายหักเงินได้รายเดื อนของข้าพเจ้าตามจานวนซึ่ งข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ด้วย ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตา มมาตรา
42/1 โดยได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

(ลงชื่อ).............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ผู้คำ้ ประกันได้ลงลำยมือชื่ อต่อหน้ ำข้ำพเจ้ำ

(ลงชื่อ)....................………………………..…..ผูค้ ้ าประกัน
(..............................................................)

ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด
(ลงชื่อ)..........................................................................

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

(...........................................................)

(...............................................................)

(ตาแหน่ง).....................................................

(ลงชื่อ).............................................................. พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูเ้ ขียนกรอกข้อความ
(...................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................
เป็ นคู่สมรสของ.....................................................................................................ได้อนุญาตให้...............................................................................................
เป็ นผูค้ ้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ตามหนังสื อค้ าประกัน สาหรับเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นนี้
(ลงชื่อ)...............................................คู่สมรส
(...............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(..............................................)

ขอรั บ รองว่ า ได้ต รวจบัต รประจ าตัว และลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ค้ า ประกั น และเห็ น ว่ า หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ดัง กล่ า วข้า งต้น นี้
ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่เงินกู้
(.......................................................................)
.................../....................../......................

(สำหรับผู้ค้ำประกัน)
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง..........................................................สังกัด......................................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด............................................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่................ซอย..........................
ถนน.................................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
เบอร์โทรศัพท์..........................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ข ้ าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั
อนาคต เพื่อเป็ น การแสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1 ดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และ
ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักจากเงินบาเหน็จ หรื อเงิ นบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งและให้ ส่ งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้ แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าทราบว่ามิอาจจะถอนคืนหนังสื อยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนได้ จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด นั้นระงับสิ้ นไป
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจา กทางราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
33 จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิ ตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว

(ลงชื่อ)...........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนัง สื อ ยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)......................................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด
(.....................................................)

ผู้คำ้ ประกัน/ผู้ให้ ควำมยินยอมได้ลงลำยมือชื่ อต่ อหน้ ำข้ ำพเจ้ ำ ผู้บงั คับบัญชำต้ นสังกัด

(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง).........................................................

(สำหรับผู้คำ้ ประกัน)

หนังสื อยินยอมคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่...........................................................
วันที่........................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่....................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง...............................................................สังกัด..............................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.........................ซอย..........................ถนน.......................................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................มีความประสงค์
ค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวของสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ให้แก่............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจานวนวงเงินที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทาสัญญาเงินกูไ้ ว้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ในกรณี ที่ผกู ้ ถู้ ูกคาสัง่ ศาลให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกอายัดเงินเดือน หรื อถูกอายัดเงิน
ทุกอย่างจากกรมบังคับคดีต่าง ๆ หรื อถูกคาสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อถูกปลดออก หรื อถูกไล่ออกจาก
ราชการ หรื อถึงแก่กรรม หรื อกรณี อื่นใดที่ทาให้ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จากัด
และผูก้ ูม้ ีเงินที่ได้รับทั้งหมดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ไม่เพียงพอชาระหนี้ที่ยงั คงค้างอยู่กบั สหกรณ์
ข้าพเจ้า……….......……….........………………………ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่33 จากัด หักเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ให้แก่.................................................................................จนครบตามจานวนที่ได้ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โดยมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
(ลงชื่อ).............................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................)
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ) ..............................................พยาน
(..............................................)

หนังสื อกู้ที่..................../......................
ชื่ อผู้กู้...................................................

หนังสื อคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
สัญญาเงินกูท้ ี่......................./........................ลงวันที่............................................
ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................................................
เขียนที่..................................................................................
วันที่.....................................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่......................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.........................................................................สังกัด......................................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.............................ซอย..........................................ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เนื่องจาก............................................................................................เลขทะเบียนที่.......................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินตามสัญญาเลขที่......................................../......................................เมื่อวันที่....................................
จานวนเงิน................................................................บาท (...........................................................................................) อันเป็ นลักษณะมูลหนี้ กูย้ ืมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จานวนเงินที่ขา้ พเจ้าค้ าประกัน......................................................................................................บาท
(................................................................................................) กาหนดระยะเวลาที่ขา้ พเจ้าค้ าประกันเป็ นเวลา.........................เดือน/งวด ข้าพเจ้ายอม
ค้ าประกันปฏิบตั ิตามข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากผูก้ ูผ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้ หรื อกระทาการใด ๆ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้ดงั กล่าวนั้น ข้าพเจ้าขอรับผิดร่ วมกับผูค้ ้ าประกันรายอื่นตามคาเสนอค้ าประกันในคาขอกูเ้ งินของผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันเพื่อชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับ หนี้เงินกูร้ ายนี้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จนเต็มจานวน
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูก้ ูผ้ ิดนัดผิดสัญญา ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าตามภูมิลาเนาที่
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขณะที่ทาสัญญาค้าประกันดังกล่าวข้างต้นภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดสัญญา
ข้อ 3 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้ องให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงิ นเดือนของข้าพเจ้าที่ ได้รับมอบหมายหักเงินได้รายเดื อนของข้าพเจ้าตามจานวนซึ่ งข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ด้วย ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตา มมาตรา
42/1 โดยได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

(ลงชื่อ).............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ผู้คำ้ ประกันได้ลงลำยมือชื่ อต่อหน้ ำข้ำพเจ้ำ

(ลงชื่อ)....................………………………..…..ผูค้ ้ าประกัน
(..............................................................)

ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด
(ลงชื่อ)..........................................................................

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

(...........................................................)

(...............................................................)

(ตาแหน่ง).....................................................

(ลงชื่อ).............................................................. พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูเ้ ขียนกรอกข้อความ
(...................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................
เป็ นคู่สมรสของ.....................................................................................................ได้อนุญาตให้...............................................................................................
เป็ นผูค้ ้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ตามหนังสื อค้ าประกัน สาหรับเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นนี้
(ลงชื่อ)...............................................คู่สมรส
(...............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(..............................................)

ขอรั บ รองว่ า ได้ต รวจบัต รประจ าตัว และลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ค้ า ประกั น และเห็ น ว่ า หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ดัง กล่ า วข้า งต้น นี้
ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่เงินกู้
(.......................................................................)
.................../....................../......................

(สำหรับผู้ค้ำประกัน)
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง..........................................................สังกัด......................................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด............................................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่................ซอย..........................
ถนน.................................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
เบอร์โทรศัพท์..........................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ข ้ าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั
อนาคต เพื่อเป็ น การแสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1 ดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และ
ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักจากเงินบาเหน็จ หรื อเงิ นบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งและให้ ส่ งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้ แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าทราบว่ามิอาจจะถอนคืนหนังสื อยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนได้ จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด นั้นระงับสิ้ นไป
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจา กทางราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
33 จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิ ตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว

(ลงชื่อ)...........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนัง สื อ ยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)......................................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด
(.....................................................)

ผู้คำ้ ประกัน/ผู้ให้ ควำมยินยอมได้ลงลำยมือชื่ อต่ อหน้ ำข้ ำพเจ้ ำ ผู้บงั คับบัญชำต้ นสังกัด

(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง).........................................................

(สำหรับผู้คำ้ ประกัน)

หนังสื อยินยอมคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่...........................................................
วันที่........................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่....................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง...............................................................สังกัด..............................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.........................ซอย..........................ถนน.......................................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................มีความประสงค์
ค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวของสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ให้แก่............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจานวนวงเงินที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทาสัญญาเงินกูไ้ ว้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ในกรณี ที่ผกู ้ ถู้ ูกคาสัง่ ศาลให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกอายัดเงินเดือน หรื อถูกอายัดเงิน
ทุกอย่างจากกรมบังคับคดีต่าง ๆ หรื อถูกคาสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อถูกปลดออก หรื อถูกไล่ออกจาก
ราชการ หรื อถึงแก่กรรม หรื อกรณี อื่นใดที่ทาให้ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จากัด
และผูก้ ูม้ ีเงินที่ได้รับทั้งหมดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ไม่เพียงพอชาระหนี้ที่ยงั คงค้างอยู่กบั สหกรณ์
ข้าพเจ้า……….......……….........………………………ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่33 จากัด หักเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ให้แก่.................................................................................จนครบตามจานวนที่ได้ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โดยมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
(ลงชื่อ).............................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................)
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ) ..............................................พยาน
(..............................................)

หนังสื อกู้ที่..................../......................
ชื่ อผู้กู้...................................................

หนังสื อคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
สัญญาเงินกูท้ ี่......................./........................ลงวันที่............................................
ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................................................
เขียนที่..................................................................................
วันที่.....................................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่......................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.........................................................................สังกัด......................................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.............................ซอย..........................................ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เนื่องจาก............................................................................................เลขทะเบียนที่.......................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินตามสัญญาเลขที่......................................../......................................เมื่อวันที่....................................
จานวนเงิน................................................................บาท (...........................................................................................) อันเป็ นลักษณะมูลหนี้ กูย้ ืมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จานวนเงินที่ขา้ พเจ้าค้ าประกัน......................................................................................................บาท
(................................................................................................) กาหนดระยะเวลาที่ขา้ พเจ้าค้ าประกันเป็ นเวลา.........................เดือน/งวด ข้าพเจ้ายอม
ค้ าประกันปฏิบตั ิตามข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากผูก้ ูผ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้ หรื อกระทาการใด ๆ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้ดงั กล่าวนั้น ข้าพเจ้าขอรับผิดร่ วมกับผูค้ ้ าประกันรายอื่นตามคาเสนอค้ าประกันในคาขอกูเ้ งินของผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันเพื่อชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับ หนี้เงินกูร้ ายนี้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จนเต็มจานวน
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูก้ ูผ้ ิดนัดผิดสัญญา ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าตามภูมิลาเนาที่
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขณะที่ทาสัญญาค้าประกันดังกล่าวข้างต้นภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดสัญญา
ข้อ 3 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้ องให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงิ นเดือนของข้าพเจ้าที่ ได้รับมอบหมายหักเงินได้รายเดื อนของข้าพเจ้าตามจานวนซึ่ งข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ด้วย ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตา มมาตรา
42/1 โดยได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

(ลงชื่อ).............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ผู้คำ้ ประกันได้ลงลำยมือชื่ อต่อหน้ ำข้ำพเจ้ำ

(ลงชื่อ)....................………………………..…..ผูค้ ้ าประกัน
(..............................................................)

ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด
(ลงชื่อ)..........................................................................

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

(...........................................................)

(...............................................................)

(ตาแหน่ง).....................................................

(ลงชื่อ).............................................................. พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูเ้ ขียนกรอกข้อความ
(...................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................
เป็ นคู่สมรสของ.....................................................................................................ได้อนุญาตให้...............................................................................................
เป็ นผูค้ ้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ตามหนังสื อค้ าประกัน สาหรับเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นนี้
(ลงชื่อ)...............................................คู่สมรส
(...............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(..............................................)

ขอรั บ รองว่ า ได้ต รวจบัต รประจ าตัว และลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ค้ า ประกั น และเห็ น ว่ า หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ดัง กล่ า วข้า งต้น นี้
ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่เงินกู้
(.......................................................................)
.................../....................../......................

(สำหรับผู้ค้ำประกัน)
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง..........................................................สังกัด......................................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด............................................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่................ซอย..........................
ถนน.................................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
เบอร์โทรศัพท์..........................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ข ้ าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั
อนาคต เพื่อเป็ น การแสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1 ดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และ
ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักจากเงินบาเหน็จ หรื อเงิ นบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งและให้ ส่ งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้ แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าทราบว่ามิอาจจะถอนคืนหนังสื อยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนได้ จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด นั้นระงับสิ้ นไป
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจา กทางราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
33 จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิ ตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว

(ลงชื่อ)...........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนัง สื อ ยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)......................................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด
(.....................................................)

ผู้คำ้ ประกัน/ผู้ให้ ควำมยินยอมได้ลงลำยมือชื่ อต่ อหน้ ำข้ ำพเจ้ ำ ผู้บงั คับบัญชำต้ นสังกัด

(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง).........................................................

(สำหรับผู้คำ้ ประกัน)

หนังสื อยินยอมคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่...........................................................
วันที่........................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่....................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง...............................................................สังกัด..............................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.........................ซอย..........................ถนน.......................................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................มีความประสงค์
ค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวของสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ให้แก่............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจานวนวงเงินที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทาสัญญาเงินกูไ้ ว้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ในกรณี ที่ผกู ้ ถู้ ูกคาสัง่ ศาลให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกอายัดเงินเดือน หรื อถูกอายัดเงิน
ทุกอย่างจากกรมบังคับคดีต่าง ๆ หรื อถูกคาสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อถูกปลดออก หรื อถูกไล่ออกจาก
ราชการ หรื อถึงแก่กรรม หรื อกรณี อื่นใดที่ทาให้ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จากัด
และผูก้ ูม้ ีเงินที่ได้รับทั้งหมดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ไม่เพียงพอชาระหนี้ที่ยงั คงค้างอยู่กบั สหกรณ์
ข้าพเจ้า……….......……….........………………………ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่33 จากัด หักเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ให้แก่.................................................................................จนครบตามจานวนที่ได้ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โดยมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
(ลงชื่อ).............................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................)
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ) ..............................................พยาน
(..............................................)

หนังสื อกู้ที่..................../......................
ชื่ อผู้กู้...................................................

หนังสื อคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
สัญญาเงินกูท้ ี่......................./........................ลงวันที่............................................
ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................................................
เขียนที่..................................................................................
วันที่.....................................................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่......................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.........................................................................สังกัด......................................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน .............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.............................ซอย..........................................ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด...............................................เบอร์โทรศัพท์...........................................................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานสาคัญดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เนื่องจาก............................................................................................เลขทะเบียนที่.......................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงินตามสัญญาเลขที่......................................../......................................เมื่อวันที่....................................
จานวนเงิน................................................................บาท (...........................................................................................) อันเป็ นลักษณะมูลหนี้ กูย้ ืมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จานวนเงินที่ขา้ พเจ้าค้ าประกัน......................................................................................................บาท
(................................................................................................) กาหนดระยะเวลาที่ขา้ พเจ้าค้ าประกันเป็ นเวลา.........................เดือน/งวด ข้าพเจ้ายอม
ค้ าประกันปฏิบตั ิตามข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้นทุกประการ หากผูก้ ูผ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้ หรื อกระทาการใด ๆ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้ดงั กล่าวนั้น ข้าพเจ้าขอรับผิดร่ วมกับผูค้ ้ าประกันรายอื่นตามคาเสนอค้ าประกันในคาขอกูเ้ งินของผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันเพื่อชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าว รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทนและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับ หนี้เงินกูร้ ายนี้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด จนเต็มจานวน
ข้อ 2 ในกรณี ที่ผูก้ ูผ้ ิดนัดผิดสัญญา ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าตามภูมิลาเนาที่
ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในขณะที่ทาสัญญาค้าประกันดังกล่าวข้างต้นภายในกาหนด 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดสัญญา
ข้อ 3 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ สินให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้ องให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงิ นเดือนของข้าพเจ้าที่ ได้รับมอบหมายหักเงินได้รายเดื อนของข้าพเจ้าตามจานวนซึ่ งข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ด้วย ข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตา มมาตรา
42/1 โดยได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด

(ลงชื่อ).............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ผู้คำ้ ประกันได้ลงลำยมือชื่ อต่อหน้ ำข้ำพเจ้ำ

(ลงชื่อ)....................………………………..…..ผูค้ ้ าประกัน
(..............................................................)

ผู้บังคับบัญชำต้นสังกัด
(ลงชื่อ)..........................................................................

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

(...........................................................)

(...............................................................)

(ตาแหน่ง).....................................................

(ลงชื่อ).............................................................. พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ).................................................ผูเ้ ขียนกรอกข้อความ
(...................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................
เป็ นคู่สมรสของ.....................................................................................................ได้อนุญาตให้...............................................................................................
เป็ นผูค้ ้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ตามหนังสื อค้ าประกัน สาหรับเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นนี้
(ลงชื่อ)...............................................คู่สมรส
(...............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................................พยาน
(..............................................)

ขอรั บ รองว่ า ได้ต รวจบัต รประจ าตัว และลายมื อ ชื่ อ ของผู ้ค้ า ประกั น และเห็ น ว่ า หนั ง สื อ ค้ า ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ดัง กล่ า วข้า งต้น นี้
ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่เงินกู้
(.......................................................................)
.................../....................../......................

(สำหรับผู้ค้ำประกัน)
หนังสื อยินยอมให้ ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่........................รับราชการตารวจในตาแหน่ง..........................................................สังกัด......................................อาเภอ/เขต...................
จังหวัด............................................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่................ซอย..........................
ถนน.................................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................
เบอร์โทรศัพท์..........................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ข ้ าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั
อนาคต เพื่อเป็ น การแสดงเจตนาของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 42/1 ดังนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ
หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน และ
ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้งแล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักจากเงินบาเหน็จ หรื อเงิ นบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ได้แจ้งและให้ ส่ งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือนหรื อทุกครั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ตามข้อ 1 และข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้ แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าทราบว่ามิอาจจะถอนคืนหนังสื อยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนได้ จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด นั้นระงับสิ้ นไป
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจา กทางราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่
33 จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิ ตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้
ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว

(ลงชื่อ)...........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(............................................................)

โปรดพลิกด้ ำนหลัง

หนัง สื อ ยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)......................................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด
(.....................................................)

ผู้คำ้ ประกัน/ผู้ให้ ควำมยินยอมได้ลงลำยมือชื่ อต่ อหน้ ำข้ ำพเจ้ ำ ผู้บงั คับบัญชำต้ นสังกัด

(ลงชื่อ)..............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง).........................................................

(สำหรับผู้คำ้ ประกัน)

หนังสื อยินยอมคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่...........................................................
วันที่........................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่....................................รับราชการตารวจในตาแหน่ง...............................................................สังกัด..............................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.........................ซอย..........................ถนน.......................................หมู่ที่...................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์............................................................มีความประสงค์
ค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวของสมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ให้แก่............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวเต็มจานวนวงเงินที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทาสัญญาเงินกูไ้ ว้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ในกรณี ที่ผกู ้ ถู้ ูกคาสัง่ ศาลให้เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อถูกอายัดเงินเดือน หรื อถูกอายัดเงิน
ทุกอย่างจากกรมบังคับคดีต่าง ๆ หรื อถูกคาสั่งให้พกั ราชการ หรื อถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรื อถูกปลดออก หรื อถูกไล่ออกจาก
ราชการ หรื อถึงแก่กรรม หรื อกรณี อื่นใดที่ทาให้ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 จากัด
และผูก้ ูม้ ีเงินที่ได้รับทั้งหมดจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด ไม่เพียงพอชาระหนี้ที่ยงั คงค้างอยู่กบั สหกรณ์
ข้าพเจ้า……….......……….........………………………ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่33 จากัด หักเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ให้แก่.................................................................................จนครบตามจานวนที่ได้ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โดยมิให้เกิดความเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่และสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
(ลงชื่อ).............................................ผูค้ ้ าประกัน/ผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................)
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลงชื่อ) ..............................................พยาน
(..............................................)

