เอกสารประกอบการขอกู้เงินสามัญพิเศษ
เอกสารประกอบของผู้กู้
 ส้าเนาบัตรข้าราชการ
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
 ส้าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวคูส่ มรส (ถ้ามี)
 ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 สลิปเงินเดือน (นายทหารการเงินเซ็นรับรอง)

เอกสารประกอบของผู้ค้าประกัน
 ส้าเนาบัตรข้าราชการ
 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
 ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 ส้าเนาสลิปเงินเดือน

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดอ่านข้อความดังต่อไปนี้
1. เอกสารประกอบการกู้เงิน เจ้าของเอกสารต้องรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมเขียนหมายเลขสมาชิก
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ดว้ ยตนเอง
เอกสารประกอบการค้้าประกัน เจ้าของเอกสารต้องรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมเขียนหมายเลขสมาชิก
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ดว้ ยตนเอง
3. ในกรณีที่เอกสารสัญญากู้เงินหรือสัญญาค้้าประกันเขียนผิด ให้ขีดฆ่าลงนามก้ากับห้ามใช้น้ายาลบค้าผิดลบ
4. ในการท้าสัญญาเงินกูส้ ามัญ ต้องมีบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกค้าประกันตามระเบียบฯ
5. ตรวจสอบสิทธิการค้้าประกันได้เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น
6. ในกรณีที่บัตรหมดอายุจะไม่สามารถท้านิติกรรมสัญญากับสหกรณ์ได้ (เป็นข้อก้าหนดกฎหมาย ป.ป.ง.)
7. การลงวันที่ในสัญญาเงินกู้ให้ลงได้เฉพาะใน เอกสารค้าขอกู้เงินสามัญ และการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
เท่านั้น นอกนันให้เว้นไว้
8. ในกรณีที่สมาชิกขอกู้เงินเพื่อช้าระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่และแนบหนังสือรับรองหนี้หรือส้าเนา
ใบเสร็จเดือนสุดท้ายที่เป็นปัจจุบันแนบมาด้วย
9. ในหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน หักช้าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้กู้และผู้ค้าประกัน
ต้องลงนามในเอกสารทุกคน(คนละฉบับ)
10. กรณีสมาชิกหย่าร้าง/หม้าย แนบเอกสาร พร้อมเซ็นรับรองส้าเนาด้วย

ลงชื่อ.....................................................................ผู้กู้
(.....................................................................)
ลงชื่อ พ.จ.อ.
(

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จตุรงค์ ข้าเลิศ

)

เลขที่ค้าขอ.....สพ...........................
วันที่...............................................
เลขที่สญ
ั ญา...สพ............................

ค้าขอเงินกูส้ ามัญพิเศษ

เขียนที.่ ...........สอ.สส.ทหาร.....................
วันที่..........................................................................
เรียน

คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด

1. ข้าพเจ้า
ต้าแหน่ง
สังกัด............................
หมายเลขสมาชิก...........................วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
ปี เลขที่ประจ้าตัวประชาชน....................................................
สถานะภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า เงินเดือนปัจจุบันระดับชัน
จ้านวนเงิน
บาท
ส่งเงินค่าหุ้น เดือนละ...........................บาท ที่อยู่ที่ติดต่อได้
หมู่ท.ี่ ...........ซอย
ถนน.....................................
ต้าบล/แขวง............................อ้าเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ..................................
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจ้านวน
บาท (
)
โดยผ่อนงวดช้าระเป็นเงินต้นดอกเบียเท่ากันทุกเดือน เดือนละ...............................บาท รวม.................................งวด
3. เพื่อน้าไปใช้  การเคหะสงเคราะห์  ยานพาหนะ  ส่งเสริมประกอบอาชีพ  การศึกษา  ปลดเปลืองหนีสิน
 ช่วยเหลือครอบครัว  ต่อเติมปรับปรุงที่อยู่อาศัย
4. ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค้าประกันดังต่อไปนี
ล้าดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

เลขสมาชิก

ต้าแหน่ง/สังกัด

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5. ในการขอกู้ครังนีคู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท้าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์ก้าหนด

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

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็น และรับรองของผู้บังคับบัญชา
เขียนที่.....................................................
วันที่.........................................................
เรียน

รอง จก.สส.ทหาร (1)

ข้าพเจ้าได้พิจารณา ตามความรูเ้ ห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี
1. ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้เงิน ซึ่งชีแจงไว้ในค้าขอกู้เงินนี เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
 จริง
 ไม่จริง
2. ในเวลาปัจจุบันนีผู้ขอกู้เงินอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือต้องโทษทางวินัยหรือจะขอลาออกจากงานประจ้าหรือไม่
 มี
 ไม่มี
3. ผู้ขอกู้เงิน มีรายได้พอที่จะช้าระหนีเงินกู้ตามที่ขอกู้ได้หรือไม่ได้
 ได้
 ไม่ได้
4. ผู้กู้มีรายได้พิเศษจาก.............................................................................................เดือนละ.............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้กมู้ ีรายได้พิเศษตามข้างต้นจริงและเห็นควรพิจารณา ให้กับผู้กู้ โดยมีรายได้เหลือต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนด
ในระเบียบเงินกู้ฯ ได้ และเป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการเงินกู้หรือผูไ้ ด้รับมอบหมาย
 เห็นสมควรให้กู้
 เห็นสมควรให้กู้ จ้านวน..............................................บาท
 ไม่เห็นสมควรให้กู้
 ข้อคิดเห็นอื่นๆ...................................................................................
ลายมือชื่อ.................................................................................
(................................................................................)
ต้าแหน่ง...................................................................................
- เห็นสมควร

 ให้กู้

 ไม่ให้กู้

พล.ต.
รอง จก.สส.ทหาร (1)
............/............/............

หมายเหตุ

- ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของสมาชิกผู้กู้ ระดับผู้อ้านวยการกอง, ผู้บังคับกองพัน, หัวหน้ากอง
(หรือผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจ ตังแต่ชันยศ ร.อ. ขึนไป พร้อมแนบใบมอบอ้านาจมาด้วย)
- นายทหารสัญญาบัตร น.4 ขึนไปรับรองตนเอง
- กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ผู้ท้าหน้าที่ผู้จัดการฯ เป็นผู้รับรอง

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญพิเศษ
เขียนที่
เลขที่สญ
ั ญา..สพ................../...................

สอ.สส.ทหาร

วันที่................................................................

1. ข้าพเจ้า
ต้าแหน่ง
สังกัด............................
หมายเลขสมาชิก...........................วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
ปี เลขที่ประจ้าตัวประชาชน....................................................
สถานะภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า ที่อยู่ที่ติดต่อได้
หมู่ท.ี่ ...........ซอย......................ถนน..................................
ต้าบล/แขวง............................อ้าเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ..................................
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด ขอท้าหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด ดังมีข้อความต่อไปนี
2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจ้านวน
บาท (
)
ตามหนังสือค้าขอเงินกูส้ ามัญพิเศษ เลขรับที่ สพ.
ลงวันที่
โดยผ่อนงวดช้าระเป็นเงินต้นดอกเบียเท่ากันทุกเดือน
เดือนละ......................บาท รวม...................งวด พร้อมด้วยดอกเบียตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ฯ ต่อเนื่องรวมกัน นับตังแต่เดือนที่ได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ ฯ เป็นงวดแรก
3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน้าเงินกู้ไปใช้เพื่อการดังต่อไปนีคือ  การเคหะสงเคราะห์  ยานพาหนะ  ส่งเสริมประกอบอาชีพ
 การศึกษา  ปลดเปลืองหนีสิน  ช่วยเหลือครอบครัว  ต่อเติมปรับปรุงที่อยู่อาศัย
4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินรายเดือนของข้าพเจ้าตามจ้านวนเงินงวดช้าระหนีซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่ อ
สหกรณ์ ตามที่สหกรณ์ ฯ เรียกเก็บ (ในข้อ 2) ความยินยอมนีให้มีตลอดไป ทังนีจนกว่าจะได้ช้าระหนีตามสัญญานีโดยสินเชิงแล้ว
5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า กรณีใด ๆ ซึ่งก้าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ หรือกรณีการ
ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือค้างส่งงวดช้าระหนีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบียเป็ นเวลาถึงสองเดือนต่อเนื่องก็ดี ข้าพเจ้าถือว่าเงินกู้นีถึงก้าหนด
ส่งคืนโดยสินเชิง พร้อมทังดอกเบียในทันทีโดยมิพักค้านึงถึงก้าหนดเวลาช้าระหนีที่ให้ไว้ในสัญญานี และผู้กู้ยอมรับผิดจะใช้คืนค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้กู้ต้องเสีย
ไป อันเนื่องมาจากการผิดนัด ผิดสัญญาของผู้กู้ รวมตลอดทังค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว ทวงถาม ด้าเนินคดีและการบังคับช้าระหนีด้วย
เต็มจ้านวนทุกประการ
6.หากภาวะตลาดการเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บอัตราดอกเบียเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย
เงินกู้ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการด้าเนินการ ฯ
7. ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อผูกพันตามข้อบั งคับสหกรณ์ ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด ว่าหากข้าพเจ้าจะขอลาออกจากราชการหรือย้ายจาก
กรมการสื่อสารทหาร ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ ฯ ทราบ และจัดการช้าระหนีสินพร้อมทังดอกเบียให้เสร็จสินก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการ
ช้าระหนีให้เสร็จสิน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมหรือเงินอื่นใดที่ผู้จ่ายพึงจ่ายให้กับข้าพเจ้าหรือเงินสะสมข้าราชการ บ้าเหน็จ บ้านาญ
เงิน กบข. เงินกองทุนเลียงชีพที่จ่ายให้ข้าพเจ้าหรือทายาท หักเงินดังกว่าเพื่อช้าระหนีต่อสหกรณ์ให้เสร็จเสียก่อนได้
8. ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาเงินกู้นีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องได้ท้าไว้ ณ วันที่ระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ
ค้ายืนยันสถานะภาพ  โสด  สมรส
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่เคยมีคู่สมรสไม่ว่าจะหรือมิชอบด้วย
กฎหมาย หากข้าพเจ้าให้ถ้อยค้าเท็จ ให้ใช้ถ้อยค้ายืนยันนียันข้าพเจ้า
ในทางคดีได้
 ข้าพเจ้ายินยอมให้คสู่ มรสของข้าพเจ้าท้าธุรกรรมกับ สอ.สส.ทหาร

✓ลงชื่อ.....................................................................ผู้กู้
(.....................................................................)
ลงชื่อ พ.จ.อ.
(

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จตุรงค์ ข้าเลิศ

)

ลงชื่อ...............................................................คู่สมรส
(...............................................................)

ลงชื่อ.....................................................................พยาน

ลงชื่อ...............................................................ผู้กู้
(...............................................................)

ลงชื่อ.....................................................................พยาน

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

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือสัญญาค้้าประกันเงินกู้สามัญพิเศษ
(ส้าหรับผู้ค้าประกัน)

เขียนที่ สอ.สส.ทหาร
วันที่
(ผู้ค้าประกันคนที่ ) ข้าพเจ้า
ต้าแหน่ง
สังกัด............................
หมายเลขสมาชิก...........................วัน เดือน ปีเกิด
อายุ
ปี เลขที่ประจ้าตัวประชาชน....................................................
สถานะภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า ที่อยู่ที่ติดต่อได้
หมู่ท.ี่ ...........ซอย......................ถนน..................................
ต้าบล/แขวง............................อ้าเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ..................................
ได้ท้าหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สื่ อสารทหาร จ้ากัด ซึ่งต่อๆไปนีในหนังสือค้าประกันนีจะใช้ค้าว่า “สหกรณ์ ”เพื่อเป็ น
หลักฐานดังต่อไปนี
1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้
กู้เงิน ประเภทสามัญ ตามหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ
ที่ สพ.
ลงวันที่
จ้านวนเงิน
บาท (
)
โดยผ่อนงวดช้าระเป็นเงินต้นดอกเบียเท่ากันทุกเดือน เดือนละ......................บาท รวม...................งวด พร้อมด้วยดอกเบียตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ฯ (ซึ่งอัตราดอกเบียเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสหกรณ์) และผู้กู้ได้รับเงินจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้วนัน ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี
ดังกล่าวพร้อมดอกเบีย และค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีนันด้วย
2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนีดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ ในเรื่องการส่งเงินงวดช้าระหนี อัตราดอกเบีย และการเรียก
เก็บคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือ สัญญากู้เงินสามัญทั่วไปนันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนันๆ ทุกประการ
โดยข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนีพร้อมดอก ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระ ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งนีแทนผู้กู้ทุกประการ จนกว่าหนีสินและค่าสินไหม
ทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ช้าระครบถ้วนแล้ว
3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุ ดพ้นจากการค้าประกัน
รายนี จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้ ที่ได้รับการแต่งตังจากคณะกรรมการด้าเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช้าระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ไม่ว่ากรณีใดๆ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวถึงข้าพเจ้าแล้ว ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ลูกหนีผิดนัดและหนังสือได้ถึงข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใด
ของข้าพเจ้า หักจ้านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช้าระหนี ซึ่งข้าพเจ้าต้องช้าระให้สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใด
มอบไว้แก่สหกรณ์ และความยินยอมนีให้มีอยู่ตลอดไป ทังนีจนกว่าจะได้ช้าระหนีตามหนังสือเงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนัน โดยสินเชิงแล้ว
5. ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้ช้าระหนีจนสินเชิง
6. ในการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้า ให้ส่งตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือค้าประกันนี หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้า
จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ
ค้ายืนยันสถานะภาพ  โสด  สมรส
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่เคยมีคู่สมรสไม่ว่าจะหรือมิชอบด้วย
กฎหมาย หากข้าพเจ้าให้ถ้อยค้าเท็จ ให้ใช้ถ้อยค้ายืนยันนียันข้าพเจ้า
ในทางคดีได้
 ข้าพเจ้ายินยอมให้คสู่ มรสของข้าพเจ้าท้าธุรกรรมกับ สอ.สส.ทหาร

ลงชื่อ

ผู้ค้าประกันคนที่..........

(

)

ลงชื่อ พ.จ.อ.
(

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จตุรงค์ ข้าเลิศ

)

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

หมายเหตุ หนังสือสัญญาค้าประกันเงินกู้สามัญในหนีที่สมบูรณ์ใช้ 1 ฉบับ
ต่อผู้ค้าประกัน 1 คน

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค้าประกัน
ก่ อ นที่ ท่ านจะลงนามในสั ญ ญาค้ าประกั น ผู้ ค้ าประกั น ควรอ่ า นและตรวจสอบรายละเอี ย ดของสั ญ ญาค้ าประกั น ให้ เข้ า ใจโดยชั ด เจน
หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้หรือเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะท้าสัญญาค้าประกัน การที่ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อในสั ญญาค้าประกัน
ให้กับ (ผู้กู้).....................................................................ซึ่งขอกู้เงิน จ้านวนเงิน
บาท (
)
โดยผ่อนงวดช้าระเป็นเงินต้นดอกเบียเท่ากันทุกเดือน เดือนละ............................บาท รวม............... .......งวด เพื่อค้าประกันเงินกู้สามัญ ทั่วไป
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด (ผู้ให้กู้) กับ ผู้กู้ ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส้าคัญ ดังนี
1. ผู้ค้าประกัน จะต้องรับผิดชอบอย่างจ้ากัด ตามที่ก้าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
2. ผู้ค้าประกัน จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างช้าระกับผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยมื เงิน
และอาจต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบีย หรือค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
3. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญากู้ยมื เงิน
4. ผู้ค้าประกันเข้าใจในเงือ่ นไขกรมธรรม์ของประกันภัยผู้ค้าประกันและประกันชีวิตของผู้กู้เป็นอย่างดีแล้ว
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้าประกัน สหกรณ์ ฯ ได้เตือน
และผู้ค้าประกันได้รับทราบค้าเตือนแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ
ลงชื่อ
(

ผู้ค้าประกันคนที่..............
)

.......................................................

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด
เพื่อช้าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด
(ใช้ส้าหรับผู้กู้)
เขียนที…่ …………สอ.สส.ทหาร…………
วันที่……………………………………………………….
1. โดยหนังสือฉบับนี ข้าพเจ้า
หมายเลขสมาชิก
อายุ……………………..ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ต้าบล/แขวง………………………………….
อ้าเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ
รับราชการหรือท้างานในต้าแหน่ง
สังกัด........................ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จ้ากัด
อันมีหนีผูกพันอยู่กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่...สพ.................................วันที่.......................................................
จ้านวนเงินกู้......................................บาท (...................................................................................) ระยะเวลาการช้าระจ้านวน ........................งวด
ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่มีหน้าที่ด้าเนินการหักเงินงวดรายเดือนจากเงินได้รายเดือน หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่
จ่ายแก่ข้าพเจ้านัน เพื่อช้าระค่าหุ้น หนีเงินกู้ หนีในฐานะผู้ค้าประกัน เงินฝาก ค่าเบียประกันชีวิต ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด เป็นล้าดับแรกตลอดไป ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเข้า
กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส้ารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน และกฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม ซึ่งเป็นไป ตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 มาตรา 8
2. กรณีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วน
ราชการ/หน่วยงานใหม่ทราบ ภายใน 15 วันท้าการนับตังแต่วันที่รับทราบค้าสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการ/หน่วยงานใหม่ด้าเนินการ
หักเงินได้รายเดือน หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่จ่ายแก่ข้าพเจ้านัน เพื่อช้าระค่าหุ้น หนีเงินกู้ หนีในฐานะผู้ค้าประกัน เงินฝาก ค่าเบีย
ประกันชีวิต ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด
เป็นล้าดับแรกตลอดไป ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส้ารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม ซึ่งเป็นไป ตามความในมาตรา 42/1
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช้าระหนี้ ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
3. ในกรณีข้าพเจ้าลาออกจากราชการ เนื่องจากครบก้าหนดเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนก้าหนด ตามมาตรการปรับปรุง
อัตราก้าลังพลของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก้าหนด) ยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินบ้าเหน็จ บ้านาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิได้รับจากทางราชการช้าระหนีเงินกู้ ตามรายการทีส่ หกรณ์เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด ที่ได้ท้าหนังสือหรือได้ร้องขอมา
หนังสือยินยอมฉบับนี ท้าขึนด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความ และถ้อยค้าในหนังสือนีทังหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์
สื่อสารทหาร จ้ากัด เท่านั้น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยให้มีผลตังแต่บัดนีเป็นต้นไปจนกว่าการช้าระหนีเสร็จสิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ

ผู้กู้/ผู้ให้ค้ายินยอม

(

)

ลงชื่อ พ.จ.อ.
(

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จตุรงค์ ข้าเลิศ

)

ลงชื่อ น.ต.......................................................ร.น. ผูจ้ ัดการสหกรณ์ฯ
(
ชัชกิจ ไทยลี่
)
หมายเหตุ ผู้กู้และผู้ค้าประกันใช้คนละ 1 ชุด

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด
เพื่อช้าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด
(ใช้ส้าหรับผูค้ ้าประกัน)
เขียนที…่ ……สอ.สส.ทหาร………………
วันที่……………………………………………………….
1. โดยหนังสือฉบับนี ข้าพเจ้า
หมายเลขสมาชิก
อายุ……………………..ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ต้าบล/แขวง………………………………….
อ้าเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ
รับราชการหรือท้างานในต้าแหน่ง
สังกัด........................ ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สื่อสารทหาร จ้ากัด
อันมีหนีผูกพันอยู่กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด ในฐานะผู้ค้าประกัน ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่...สพ............................วันที่.................................
จ้านวนเงินกู้.....................................บาท (.......................................................................................) ระยะเวลาการช้าระจ้านวน ........................งวด
ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่มีหน้าที่ด้าเนินการหักเงินงวดรายเดือนจากเงินได้รายเดือน หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด
ที่จ่ายแก่ข้าพเจ้านัน เพื่อช้าระค่าหุ้น หนีเงินกู้ หนีในฐานะผู้ค้าประกัน เงินฝาก ค่าเบียประกันชีวิต ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด เป็นล้าดับแรกตลอดไป ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเข้า
กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส้ารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไป ตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 มาตรา 8
2. กรณีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วน
ราชการ/หน่วยงานใหม่ทราบ ภายใน 15 วันท้าการนับตังแต่วันที่รับทราบค้าสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการ/หน่วยงานใหม่ด้าเนินการ
หักเงินได้รายเดือน หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่จ่ายแก่ข้าพเจ้านัน เพื่อช้าระค่าหุ้น หนีเงินกู้ หนีในฐานะผู้คา้ ประกัน เงินฝาก
ค่าเบียประกันชีวิต ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด
เป็นล้าดับแรกตลอดไป ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส้ารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย การประกันสังคม ซึ่งเป็นไป ตามความในมาตรา 42/1
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช้าระหนี้ ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
3. ในกรณีข้าพเจ้าลาออกจากราชการ เนื่องจากครบก้าหนดเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนก้าหนด ตามมาตรการปรับปรุง
อัตราก้าลังพลของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก้าหนด) ยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินบ้าเหน็จ บ้านาญ หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิได้รับจากทางราชการช้าระหนีเงินกู้ ตามรายการทีส่ หกรณ์เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สอื่ สารทหาร จ้ากัด ที่ได้ท้าหนังสือหรือได้ร้องขอมา
หนังสือยินยอมฉบับนี ท้าขึนด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความ และถ้อยค้าในหนังสือนีทังหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์
สื่อสารทหาร จ้ากัด เท่านั้น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยให้มีผลตังแต่บัดนีเป็นต้นไปจนกว่าการช้าระหนีเสร็จสิน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ

ผู้ค้าประกัน............

(

)

ลงชื่อ พ.จ.อ.
(

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จตุรงค์ ข้าเลิศ

)

ลงชื่อ น.ต.......................................................ร.น. ผูจ้ ัดการสหกรณ์ฯ
(
ชัชกิจ ไทยลี่
)
หมายเหตุ ผู้กู้และผู้ค้าประกันใช้คนละ 1 ชุด

หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
เพื่อช้าระค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้าประกันและอืน่ ๆ
เขียนที่............สอ.สส.ทหาร..............
วันที่.................................................................
ข้าพเจ้า
หมายเลขสมาชิก
อายุ……………………........ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่ที่
ซอย
ถนน
ต้าบล/แขวง………………………………….
อ้าเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
มือถือ
รับราชการในต้าแหน่ง...................................................................................สังกัด...................................... และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สื่อสารทหาร จ้ากัด มีความประสงค์และยินยอม ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด หักเงินปันผล/เฉลีย่ คืน ประจ้าปีบัญชี ที่ข้าพเจ้าได้รับจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด เพื่อช้าระค่าเบียประกันภัยผูค้ ้าประกันประจ้าปีและอื่นๆ ส่วนที่ขาดให้เรียกเก็บจากข้าพเจ้าโดยตรง จึงขอท้า
หนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด ดังนี
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสหกรณ์ เพื่อหักช้าระหนีคงค้างกับสหกรณ์ ฯ
ค่าเบียประกันภัย เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าฌาปนกิจ และอื่นๆ ดังกล่าวแทนข้าพเจ้า ตามจ้านวนเงินเท่าที่เป็นจริง นับแต่วันที่ข้าพเจ้ามีสทิ ธิ์ได้รับเงินปัน
ผล/เฉลี่ยคืน ในปีบัญชีนันๆส่วนที่ขาดให้เรียกเก็บจากข้าพเจ้าโดยตรง
2. หนังสือยินยอมนี ให้มีผลตังแต่บัดนีเป็นต้นไป และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนีทังหมด หรือบางส่วนแต่อย่างไร เว้นแต่
จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี ท้าขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้อ่านและตรวจสอบข้อความพร้อมถ้อยค้าในหนังสือทังหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุตามข้างต้น
ลงชื่อ.........................................................ผู้ก/ู้ ผู้ให้ความยินยอม
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ พ.จ.อ.
(
จตุรงค์ ข้าเลิศ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
)

ส้าหรับคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ และเจ้าหน้าที่
วงเงินขอกู้

ส่งช้าระ.................งวด

ช้าระหุ้นรายเดือน
หักเพิ่มทุนเรือนหุ้น
หักหนี ฉฉ.
หักหนี สท.
หักหนี สพ.
หักหนี สบ.
หักหนี พห.
หักเบียประกันชีวิต
หักเบียประกันผู้ค้าประกัน
ยอดคงเหลือ

ตรวจถูกต้อง
น.อ.หญิง

คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
ร.ท.

ร.น.

ผู้ตรวจหลักฐาน/หัวหน้างบประมาณและการเงิน

น.ต.

ร.น

เลขานุการกรรมการเงินกู้
พ.อ.
ประธานกรรมการเงินกู้

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ้ากัด

หลักฐานการรับ – จ่ายเงิน
ข้าพเจ้า
(

ได้รับเงินกู้จ้านวน
) ตามหนังสือกู้นีไปเป็นการถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่
ลงชื่อ
(

ผู้รับเงิน/ผู้ขอกู้
)

ลงชื่อ...พ.จ.อ.
(
จตุรงค์

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญาเงินกู้
)

ข้าเลิศ

ลงชื่อ น.อ.หญิง
(
สุมาลี เที่ยงกมล

บาท

ร.น. หน.งบประมาณและการเงิน/ผู้จ่ายเงิน
)

