หนังสื อยินยอมให้ หักเงินเดือนของผู้คำ้ ประกัน
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน ผู้บริหำร
ตามที่ขา้ พเจ้า นาย นาง นางสาว
ตาแหน่ง
โรงเรี ยน/หน่วยงาน
สังกัด
อาเภอ
จังหวัดราชบุรี
ทะเบียนสมาชิกเลขที่
ได้ทาสัญญาค้ าประกันเงินกูข้ อง นาย นาง นางสาว
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ ผูก้ ู้ ” ซึ่งผูก้ ไู้ ด้กเู้ งิน เงินกูส้ ามัญ เงินกูพ้ ิเศษ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ สหกรณ์ ” เป็ นจานวนเงิน
บาท (
)
ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขในการผ่อนชาระคืนเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็ นรายเดือนในอัตราเดือนละ
บาท
(
) นับตั้งแต่เดือน
เป็ นต้นไป ดังรายละเอียดปรากฏตาม
หนังสื อกูเ้ งินเลขที่
/
ฉบับลงวันที่
/
/
และหนังสื อค้ าประกันฉบับลงวันที่
/
/
นั้น
โดยหนังสื อฉบับนี้ ขา้ พเจ้าขอเรี ยนมายังท่านว่า เมื่อใดก็ตาม หากปากฎว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด แจ้งมายังท่านให้ดาเนิ นการ
หักเงินเดือน และ/หรื อ สิ ทธิ อนั พึงมีพึงได้เป็ นเงินใดๆ ของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ แก่สหกรณ์ ในกรณี ผกู ้ ผู้ ิดนัดผิดสัญญากับสหกรณ์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ก็ตาม ขอให้ท่านโปรดดาเนิ นการหักเงิ นเดื อน และ/หรื อ สิ ทธิ์ อันพึงมีพึงได้เป็ นเงินของข้าพเจ้า ตามยอดเงินที่ผกู ้ ูจ้ ะต้องผ่อนชาระให้กบั สหกรณ์
ดังกล่าวข้างต้น และ/หรื อ ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด จะได้แจ้งให้ท่านทราบ แต่ท้ งั นี้ จะไม่เกินกว่าจานวนที่ผกู ้ ตู้ อ้ งผ่อนชาระ
ในแต่ละเดือน นาส่ งสหกรณ์โดยตรงต่อไปด้วย ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมนี้ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น จนกว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด จะได้รับเงินชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยจนครบถ้วนเสร็ จสิ้นแล้ว
อนึ่ งในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องย้ายไม่ว่าจะเป็ นการย้ายสังกัดย้ายข้ามเขตไปยังจังหวัดอื่น หรื อย้ายสถานที่ ทางาน และ/หรื อ กระทาการใดๆ
ในลักษณะที่ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จ่ายเงินเดือน และ/หรื อ สิ ทธิ์ อันพึงมีพึงได้เป็ นเงินของข้าพเจ้า ผิดไปจากที่แจ้งไว้กบั สหกรณ์ฯ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ การเงิ นของต้นสังกัดใหม่น้ นั ๆ หักเงิ นเดื อน และ/หรื อ สิ ทธิ์ อันพึงมีพึงได้เป็ นเงิ นของข้าพเจ้าต่อไปได้ โดยมิจาเป็ นต้องทา
หลักฐาน และหนังสื อยินยอมฉบับใหม่ใดๆ ให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับกรณี น้ ีอีกแต่ประการใด
กรณี ดาเนิ นการในการหักเงิ นเดื อน และ/หรื อ สิ ทธิ์ อันพึงมีพึงได้เป็ นเงิ นของข้าพเจ้า ตามหนังสื อยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
ในความเสี ยหายใดๆ ทุกประการ โดยถื อเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็ นผูห้ ักเงินเดือน และ/หรื อ สิ ทธิ์ อันพึงมีพึงได้เป็ นเงินนั้น นาส่ งชาระหนี้ แก่สหกรณ์ฯ
ด้วยตนเอง และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานผูร้ ู ้เห็น ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
ลงชื่อ
ผูใ้ ห้ความยินยอม
(
)
ลงชื่อ
พยาน ( ผูบ้ งั คับบัญชา )
(
)
ลงชื่อ
พยาน ( เจ้าหน้าที่การเงิน )
(
)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด ได้รับรู ้และขอแสดงเจตนาเข้าถือประโยชน์ตามหนังสื อยินยอมฉบับนี้ท้ งั สิ้นทุกประการแล้ว
ลงชื่อ
(

)

คำเตือนสำหรับผู้คำ้ ประกัน
ก่ อ นที่ จ ะลงนามในสั ญ ญาค้ า ประกัน ผู ้ค้ า ประกัน ควรอ่ า นและตรวจสอบรายละเอี ย ดของสั ญ ญาค้ า ประกัน ให้ เ ข้า ใจ โดยชัด เจน
หากผูค้ ้ าประกันมีขอ้ สงสัยใดๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนที่จะทาสัญญาค้ าประกัน
การที่ ผู ้ค้ าประกั น ลงนามในสั ญ ญาค้ าประกัน กั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ราชบุ รี จ ากั ด เพื่ อ ค้ า ประกั น หนี้ ตามสั ญ ญากู้ยื ม เงิ น
เลขที่
/
ลงวันที่
/
/
ระหว่ า งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ร าชุ รี จ ากัด ( ผู ้ใ ห้ กู้ )
กับ นาย นาง นางสาว
ผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกันจะมี ความรับผิดชอบต่อผูก้ ู้
ในสาระสาคัญดังนี้
๑. ผูค้ ้ าประกันจะรับผิดชอบต่อผูใ้ ห้กูใ้ นวงเงิ นที่ ผูก้ ูค้ า้ งชาระกับผูใ้ ห้กู้ ตามสัญญากู้ยืมเงิ นและอาจต้องรั บผิดชอบชดใช้ดอกเบี้ ย หรื อ
ค่าสิ นไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
๒. เมื่อผูก้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้ ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ์เรี ยกร้องและบังคับ ให้ผคู ้ ้ าประกันชาระหนี้ท้ งั หมดที่ผกู ้ คู้ า้ งชาระ
๓. เป็ นสัญญาค้ าประกันที่ผคู ้ ้ าประกันไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้ แม้วา่ ผูค้ ้ าประกันจะออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุ
ใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสหกรณ์ ว่าผูก้ ไู้ ด้หาผูค้ ้ าประกันใหม่ ซึ่งสหกรณ์ได้เชื่อถือและยอมรับเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
๔. ผูค้ ้ าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบหากผูใ้ ห้กยู้ อมผ่อนเวลาให้แก่ผกู ้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันได้ตกลงด้วยในการผ่อนเวลานั้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผูค้ ้ าประกันยังมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกัน
ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาและรับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ
(

ผูค้ ้ าประกัน
)

ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ
)

