สัญญาเงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
เลขที่......................../...................

เลขรับที่......................................
วันที่............................................

วันทีอ่ นุมัต.ิ ....................................

คําขอเลขที่..................................

สหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
คําขอกูเงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
เขียนที่..........................................................................
วันที่.................................................................................
เรียน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว )........................................................................ อายุ..........ป สมาชิกเลขที่ ………………...........................
เปน ο ขาราชการ ο ลูกจางประจํา ตําแหนง..............................................................สังกัดกอง/สํานัก/พื้นที่…...………………...…………........
ชวยราชการ............................................................อัตราเงินเดือน................................บาท อายุราชการ...................ป อายุสมาชิก...............ป
ปจจุบันอยูบานเลขที่................หมูท ี่.......หมูบาน.................................ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท..................................
ขอยื่นคําขอกูสามัญเพื่อการศึกษา ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด เพื่อพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญเพื่อการศึกษา จากสหกรณฯ จํานวน..............................บาท (.............................................................)
เพื่อนําเงินไปใชเปนคาใชจายสําหรับการศึกษาของสถาบันศึกษา....................................................................ระดับ...........................................
คณะ.......................................................................................
ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงินสามัญเพื่อการศึกษา ตามขอ 1 โดยใชหลักประกันดังตอไปนี้
2.1 ใชสิทธิในมูลคาหุน ณ วันที่ขอกูเปนจํานวน..............................................................บาท
2.1 ใชสมาชิกสหกรณจํานวน.................ราย เปนผูค้ําประกันเพื่อเปนหลักประกันเงินกู ดังนี้
 (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................เลขที่สมาชิก...............................................
 (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................เลขที่สมาชิก...............................................
ขอ 3. ขาพเจาไดทําสัญญากู สัญญาค้ําประกันและหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนดพรอม
คําขอกูนี้ดวยแลว
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ แกไขตัวเลขหรือขอความในคําขอกูและหนังสือสัญญาเงินกูและหนังสือค้ําประกันเงินกู

สามัญเพื่อการศึกษาเพื่อความถูกตอง และเปนไปตามความมุงหมายแหงหนังสือสัญญาตามรายละเอียดที่เสนอมาพรอมนี้
ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร เปดเผยหรือใหขอมูลของขาพเจาแกสหกรณ ออมทรัพ ย
ขาราชการสรรพากร จํากัด เพื่อประโยชนในการพิจารณาเงินกู การบริหารและปองกันความเสี่ยง
ลายมือชื่อ....................................................................ผูขอกู
(..................................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชา (หรือขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการ)
ไดสอบถามผูย ื่นคําขอกูรายนี้ และพิจารณาความสามารถในการผอนชําระหนี้แลว เห็นสมควรใหเปนผูก ูเงิน
ในเงินกูส ามัญเพื่อการศึกษา ของสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
ลงชื่อ..........................................................ผูบังคับบัญชา
(.......................................................)
ตําแหนง..........................................................................
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจานาย/นาง/น.ส. ..........................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิก............................ มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินสงใหสหกรณฯ ตามหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของหนวยงานตนสังกัด หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ/บําเหน็จรายเดือนที่ขาพเจาพึง
ไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่ส หกรณ ฯ แจงในแตละเดือ นและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือ เงิน อื่น ใดแลวแตกรณี ใหสหกรณ ฯ
แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณี ที่ ข าพเจาพน จากการเปน ขาราชการ/ลู ก จา ง และไดรับ บํ าเหน็ จ ขาพเจายิ น ยอมใหเจาหนาที่ ผู จายเงิน หั ก จาก
เงินบําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณฯ แจงและสงเงินจํานวนนั้นใหแกสหกรณฯ
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบําเหน็จตกทอดสําหรับผูรับบํานาญปกติหรือผูรับบํานาญพิเศษ
เพราะเหตุทุพพลภาพ หรือเงินอื่นใดที่พึงมีในกาลตอไป ไมวากรณีใด ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณฯ กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงใด
แหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขาพเจามีสิทธิ
จะได รับ จากทางราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค ก รปกครองสว นท อ งถิ่ น แล วแต ก รณี เพื่ อ สงชํ าระหนี้ ชํ าระค าหุ น หรื อเงิน อื่ น
ใหสหกรณฯ แทนขาพเจาทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณฯ ไดมี
หนังสือแจงให สวนราชการหรือใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตนแทน
ขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว
หนั งสือยิ นยอมฉบั บนี้ ทํ าขึ้น โดยความสมั ครใจของขาพเจาเองไดตรวจสอบขอ ความและถอยคํ าในหนั งสื อนี้ ท้ั งหมดแลว
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ..............................................................ผูกู
(..............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(..............................................................)
(..................................................................)
รายละเอียดเกี่ยวกับผูขอกู

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ

เงินไดรายเดือน...................................บาท ทุนเรือนหุนจํานวน......................................บาท วงเงินกู........................................................บาท
หนี้คงเหลือ/หักชําระหนี้

ฉุกเฉิน/สามัญทันใจ....................................บาท

สามัญทันใจ.................................................บาท

สามัญ 1,2 ..................................................บาท

สรางสุข.......................................................บาท

สามัญหุน/เงินฝาก.......................................บาท

ฟนฟู 1,2 ....................................................บาท

ทรัพยเพิ่มคา................................................บาท

การศึกษา.....................................................บาท

หนี้ค้ําประกัน................................................บาท
รวมภาระหนี้................................................บาท
ลงชื่อ..................................................................เจาหนาที่สินเชื่อ
ลงชื่อ......................................................................ผูจัดการ
(...................................................................)
(.....................................................................)
วันที่.................................................
เสนอ คณะกรรมการดําเนินการ
สมาชิกรายนี้เงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิหลังกู..............................บาท
คิดเปนรอยละ...........................ของเงินไดรายเดือน
ลงชื่อ.............................................................. กรรมการเงินกู
อนุมัติเงินกูจํานวน.......................................................บาท
(................................................................)
ไมอนุมัติใหกูเนื่องจาก.......................................................
วันที่ ................................................................

สัญญาเงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
เลขที่........................./......................วันที่..........................................
เขียนที่.................................................................................
วันที่.....................................................................................

ขาพเจา.....................................................................................อายุ...................ป อยูบานเลขที่......................................หมูที่.........................
ตรอก/ซอย................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.....................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพทบาน...................................โทรศัพทมือถือ........................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่

-

-

-

สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด

สมาชิกเลขที่....................................รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง.................................................................................................

โปรดพลิก/...

ลายมือชื่อ..........................................................................ผูก ู

สังกัด.......................................................................................................................โทรศัพทสํานักงาน...........................................................
ทําหนังสือฉบับนี้ใหไวแกสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. ผูกูไดกูเงินสามัญเพื่อการศึกษา จากสหกรณฯ จํานวน..................................บาท (......................................................................)
เพื่อนําเงินไปใชเปนคาใชจายสําหรับการศึกษา
ซึ่งผูกูตกลงกันวาผูกูจะเบิกเงินจากสหกรณฯ ตามจํานวนและเวลาที่ผูกูตองการ และตามที่สหกรณฯ จะพึงพิจารณาอนุมัติตามที่
เห็นสมควร บรรดาใบคําขอรับเงิน หลักฐานการรับเงินหรือโอนเงิน ใหถือเปนหลักฐานของหนี้เงินกูรายนี้ และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
และเงินที่ผูกูพึงไดรับจากสหกรณฯ ตามคําขอรับเงิน หลักฐานการรับเงินเชนวานั้น เปนหนี้เงินกูตามสัญญานี้เชนกัน
ขอ 2. ขาพเจาตกลงจัดหาผูค้ําประกันเขามาทําสัญญาค้ําประกันเพื่อเปนหลักประกันการกูยืมเงินของขาพจา และขาพเจายินยอม
เสียดอกเบี้ยแกสหกรณฯ เปนรายเดือนสําหรับเงินกูตามสัญญา ขอ 1. ในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณฯ หรืออัตราดอกเบี้ยใหม
ซึ่งสหกรณฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แตหากผิดนัดชําระหนี้แกสหกรณฯ ขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดแตไมเกินรอยละ 15
ตอป
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณฯ กําหนด งวดละ............................บาท
จํานวน...........................งวด เริ่มชําระงวดแรกภายในหกสิบวัน ตั้งแตวันที่สหกรณฯ จายเงินกูเปนตนไป
ขอ 4. ขาพเจาไดรับเงินกูตามจํานวนที่คณะกรรมการเงินกูอนุมัติ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หักหนี้เงินกูสามัญตามประกาศและ
ดอกเบี้ยคางชําระที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณฯ และอื่น ๆ ตามบันทึกแนบทาย (ถามี) และขอไดโปรดสงเงินกูไปใหขาพเจาโดยการโอนเงินเขา
บัญชีของขาพเจา ดังนี้
ออมทรัพยสหกรณฯ เลขที่............................................................ชื่อบัญชี................................................................................................หรือ
ออมทรัพยธนาคารกรุงไทย เลขที่.........................................สาขา.............................ชื่อบัญชี……...............…....................…………………….....
คาธรรมเนียมการโอนใหหักจากเงินกูของขาพเจา ทั้งนี้ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูดังกลาวไปแลวครบถวน และใหถือวาเอกสารหลักฐานการรับ
เงินหรือโอนเงินเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณฯ หักเงินได
รายเดือนของขาพเจา ตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ขอ 3. เพื่อสงชําระหนี้ใหแกสหกรณฯ กอนเจาหนี้รายอื่น ทั้งนี้จนกวาสหกรณฯ จะไดรับ
ชําระหนี้ตามหนังสือสัญญาเงินกูนี้โดยครบถวนแลว
ขอ 6. หากหลักประกันของขาพเจาบกพรองขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบังคับขอ 17 โดยใหถือวาเงินกูที่ไดรับไปจากสหกรณฯ นี้
เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 7. กรณีขาพเจาผิดสัญญาเงินกู ใหสหกรณฯ ดําเนินการตามขอบังคับไดทันทีและใหสหกรณฯ มีสิทธินําเงินคาหุน และเงินฝากของ
ขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณฯ ทั้งหมด เงินปนผลหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณฯ นํามาชําระหนี้ตามสัญญานี้จนครบถวน

-2ขอ 8. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 18 วา ถาขาพเจาประสงคจะโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการ หรือ
งานประจําตามขอบังคับ ขอ 31(3) ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณฯให
เสร็จสิ้นเสียกอน เวนแตยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ ขอ 43
ในกรณีที่ขาพเจาขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณฯ ไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมีหนี้สินหรือภาระผูกพันที่ตองชําระใหกับสหกรณฯ แลว
ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หักผลประโยชนใด ๆ ทีจ่ ะไดรับจากสหกรณฯ และยินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินสะสมสําหรับขาราชการ บําเหน็จ
บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจางพึงจายใหแกขาพเจาหักเงินดังกลาว เพื่อชําระหนี้สินภาระผูกพันดังกลาวทั้งเงินตน ดอกเบี้ย
รวมทั้งคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการติดตามทวงถามใหชําระหนีห้ รือภาระผูกพันนั้นจนครบถวนตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได โดยไมมี
ขอโตแยงหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับระเบียบและประกาศอื่นใดของสหกรณฯ ที่เกี่ยวของกับการกูเงิน และใหถือวาขอบังคับระเบียบและ
ประกาศดังกลาวที่จะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมภายหลังเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับระเบียบและประกาศ
ดังกลาวใหถือวาขาพเจาผิดสัญญา
ขาพเจาไดตรวจอานและเขาใจขอความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ.....................................................................ผูกู
(....................................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน

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

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

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจา ไมมี คูสมรสตามกฎหมายแตอยางใด

คํายินยอมของคูส มรส
ขาพเจายินยอมให..............................................................................
เปนผูกูเงินกูสามัญจากผูใหกไู ด

ลงชื่อ............................................................................ ผูกู
(...........................................................................)

ลงชื่อ............................................................................. คูสมรส
(.............................................................................)

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
วันที่....................................................................
ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่สินเชื่อ
(............................................................)
ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่การเงิน
(............................................................)
จายเงินวันที่....................................................

ลงชื่อ............................................................ผูจัดการ
(...........................................................)

หนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญเพื่อการศึกษา
เลขที่..............................................
ฉบับลงวันที.่ ...................................

ลายมือชื่อ...................................................................................ผูค้ําประกัน

เขียนที่.........................................................................................
ขาพเจา.....................................................................................................สมาชิกเลขที่.......................................................อายุ......................ป
อยูบานเลขที่....................หมูที่............ถนน....................................................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย....................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ รับราชการหรืองานประจําในตําแหนง.........................................................................สังกัด...............................................................................
เงินไดรายเดือน..............................................โทรศัพทสํานักงาน.................................................. โทรศัพทมือถือ.............................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่.......................................................................................................... ไดกูเงินของสหกรณฯ ตามหนังสือสัญญาเงินกู
สามัญเลขที่........................../.................ฉบับลงวันที.่ .................................................จํานวน.....................................................................บาท
(.......................................................................................) สงคืนเงินกู เปนงวดรายเดือน งวดละ..............................บาท เริ่มชําระงวดแรก
ภายในหกสิบวันตั้งแตวันที่สหกรณฯ จายเงินกูเปนตนไป โดยวิธีผอนชําระและใชอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณฯ หรืออัตรา
ดอกเบี้ยใหมซึ่งสหกรณฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแตหากผิดนัดชําระหนี้แกสหกรณฯ ขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยในอัตรา
สูงสุดแตไมเกิน รอยละ 15 ตอป หากผูกูไมชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยหรือชําระหนี้ไมครบถวนตามสัญญา ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหนี้
จนกวาสหกรณฯ จะไดรับชําระหนี้จนครบถวน
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้อัตราดอกเบี้ย
และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ
ทุกประการจนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระจนครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณฯ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจาก
การค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ํา
ประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณฯ แทนผูกูหลังจากสหกรณฯ ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา
หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณฯ จากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณฯ ดวย
โดยขาพเจา ไดทําหนังสือ ยินยอมใหหัก เงินไดรายเดือ น และเงินอื่น ใดมอบไวกับ สหกรณฯ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้
จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ในกรณีที่ผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญากูดังกลาวแลว และผูกูจะถูกศาลพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายหรือไมปรากฏวา
ผูกูไปอยูแหงใดในพระราชอาณาเขต โดยผูกูไปจากถิ่นที่อยู หรือหาตัวไมพบ หรือยายภูมิลําเนา โดยไมแจงใหสหกรณฯ ทราบ ใหสหกรณฯ
เรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้ตามสัญญากูนั้นไดทันที
ขอ 6. ในกรณีที่ผูค้ําประกันทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตาง ๆ ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณฯ ไวเปน
หลักฐานเมื่อผูค้ําประกันถึงแกความตาย นั้นไมวาจะไดตั้งผูรับโอนประโยชนไวกอนหนาหรือหลังจากที่ผูค้ําประกันจะทําหนังสือค้ําประกัน
ฉบับนี้ไมกระทบกระเทือนการบังคับตามหนังสือค้ําประกันฉบับนี้แตประการใด โดยใหผูรับโอนประโยชนชําระหนี้ตามหนังสือนี้ใหครบถวน
ขอ 7. เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ ใหสหกรณฯ มีหนังสือบอกกลาวแกขาพเจา ณ บานเลขที่...................................หมูท่.ี ....................
ถนน...................................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย..................................หรือขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณฯ ทราบเปนหนังสือโดยทันที
หากขาพเจาไมแจงให สหกรณ ฯ ทราบ และสหกรณ ฯ ไดมีหนั งสือบอกกลาว ณ สถานที่ดังกลาวขาพเจามิอาจปฏิเสธหรือโตแยงใด ๆ
วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึงจะตองรับผิดในความเสียหายที่สหกรณฯ ไดรับเปนพฤติการณพิเศษอีกโสดหนึ่งดวย
โปรดพลิก/...
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หนังสือค้ําประกันฉบับนี้ ขาพเจาพิจารณาไตรตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเปนผูค้ําประกันและเขาใจดีแลววาตองรับผิดตอ
สหกรณฯ ในฐานะผูค ้ําประกัน ถาผูกูผิดนัดชําระหนี้
หนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญและคํายินยอมของผูค้ําประกันนี้ทําใหไวแกสหกรณฯ ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความ
ในหนังสือนี้โดยตลอดแลวเพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ ตอหนาพยาน
ลงชื่อ...............................................................ผูค้ําประกัน
(.............................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน

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

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

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

คํารับรองของผูบังคับบัญชา (หรือขาราชการไมต่ํากวาระดับชํานาญการ)

หมายเหตุ
สัญญาค้ําประกันฉบับลงวันที่และหนังสือ
เงินกูสามัญ เลขที่ วันที่ ไมตองกรอก
หามขูดลบ ขอความโดยเด็ดขาด หากมี
การแกไขใหขีดฆาลงลายมือชื่อกํากับ
มิฉะนั้นสหกรณฯ จะไมรับพิจารณา

(กรณีผคู ้ําประกันเปนขาราชการตั้งแตระดับชํานาญการ ขึ้นไป รับรองตนเอง)
ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูค้ําประกันจริง และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้
ไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว

ลงชื่อ.......................................................................ผูรับรอง
(....................................................................)

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจา ไมมี คูสมรสตามกฎหมายแตอยางใด

คํายินยอมของคูสมรส
ขาพเจายินยอมให..............................................................................
เปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญจากผูใหกูได

ลงชื่อ............................................................................ ผูค้ําประกัน
(..........................................................................)
.

ลงชื่อ............................................................................. คูสมรส
(.............................................................................)

ลงชื่อ.................................................................... เจาหนาที่สินเชื่อ
(...................................................................)

ดําเนินการทางวินัย
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด 6 วินัยและการรักษาวินยั มาตรา 82 และมาตรา 88

