สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
หนังสือคา้ ประกันเงินกู้สามัญ

ลายมือชื่อ...................................................................ผู้คา้ ประกัน

เลขที่................... /.....................
เขียนที่...............................................................
วันที่...............................................................................
ข้ าพเจ้ า..................................................................................... ทะเบียนสมาชิกเลขที่...........................................
อายุ............ปี เลขประจาตัวประชาชน  -     -      -   -  ปรากฏตามสาเนาบัตร
แนบท้ ายหนังสือนี ้ เป็ น  ข้ าราชการ  ลูกจ้ างประจา  ผู้รับบานาญ  เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ ระบุ)................................
ตาแหน่ง....................................................................เงินเดือน ............................. บาท รายได้ อื่น ..................................... บาท
ชื่อหน่วยงาน ....................................................ที่ตงหน่
ั ้ วยงาน อาเภอ/เขต .............................. จังหวัด ....................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ านเลขที่................................ หมูท่ ี่ ............ ถนน .........................................................ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต ............................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์ ............................................
ซึง่ ต่อไปในหนังสือนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้คา้ ประกัน” ขอให้ สญ
ั ญาไว้ กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือนี ้
จะเรี ยกว่า “สหกรณ์ ” โดยมีข้อตกลงดังนี ้
ข้ อ 1. ตามที่.............................................................................ซึ่งต่อไปในหนังสือนี ้จะเรี ยกว่า “ผู้ก้ ู” ได้ ขอกู้เงินจากสหกรณ์
ตามหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญที่ ..................../................... ลงวันที่ ...................................จานวนเงิน.........................................บาท
(.......................................................................................... .............................) ซึ่งผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปครบถ้ วนแล้ ว ผู้ค ้าประกัน
ยอมเข้ าค ้าประกันชาระหนี ้ของผู้ก้ ู โดยขอสัญญาว่า ถ้ าผู้ก้ ผู ิดนัดไม่ใช้ เงินให้ แก่สหกรณ์หรื อผู้ก้ ผู ิดสัญญาข้ อใดข้ อหนึ่งจนเป็ นเหตุให้
สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ และเรี ยกให้ ผ้ กู ้ ชู าระหนี ้หรื อมีกรณีอื่นใด อันกระทาให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ม่ได้ รับชาระหนี ้ตามสัญญาเงินกู้ ดังกล่าวแล้ วก็ดี
ผู้ค ้าประกันยอมรับผิดชาระเงินต้ นที่ผ้ กู ้ คู ้ างชาระแก่สหกรณ์ รวมทังดอกเบี
้
้ย ค่าสินไหมทดแทน ซึง่ ลูกหนี ้ค้ างชาระตลอดจนค่าภาระติดพัน
อันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี ้รายนี ้ และค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น ตามสัญญาเงินกู้ดงั กล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้ รับชาระหนีโ้ ดยสิ ้นเชิงครบถ้ วน
ข้ อ 2. เมื่อผู้ก้ ูผิดนัดชาระหนี ้ ให้ สหกรณ์ มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้ า ณ บ้ านเลขที่ ............................หมู่ที่ .............
ถนน .............................................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์ ...................... หรื อตามที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งเปลีย่ นแปลงให้ สหกรณ์ ทราบภายหลัง
ข้ อ 3. ถ้ ามีการเปลีย่ นแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ข้าพเจ้ าไม่แจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้ มีหนังสือบอกกล่าว
ณ สถานที่ตามข้ อ 2. ข้ าพเจ้ ามิอาจปฏิเสธหรื อโต้ แย้ งใด ๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรื อสหกรณ์ยงั ไม่มีหนังสือบอกกล่าวข้ าพเจ้ า
และจะต้ องรับผิดในความเสียหายที่สหกรณ์ได้ รับเป็ นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึง่ ด้ วย
ข้ อ 4. การค ้าประกันหนี ้เงินกู้ดงั กล่าวนี ้ย่อมผูกพันผู้ค ้าประกันอย่างสมบูรณ์ ทังนี
้ ้ผู้ค ้าประกันขอยืนยันว่าผู้ก้ ูไม่เป็ น
บุคคลไร้ ความสามารถ และเข้ าทาสัญญาที่กล่าวแล้ วด้ วยความสาคัญผิดอย่างใด ๆ
ข้ อ 5. ในกรณีที่ผ้ กู ้ ูผิดนัดไม่ชาระหนี ้ตามสัญญากู้ดงั กล่าวแล้ ว และผู้ก้ ูจะถูกศาลพิพากษาให้ เป็ นบุคคลล้ มละลาย
หรื อไม่ปรากฏว่าผู้ก้ ไู ปอยูแ่ ห่งใดในพระราชอาณาเขต โดยผู้ก้ ไู ปจากถิ่นที่อยู่ หรื อหาตัวไม่พบ หรื อย้ ายภูมิลาเนา โดยไม่แจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ
ให้ สหกรณ์เรี ยกให้ ผ้ คู ้าประกันชาระหนี ้ตามสัญญากู้นนได้
ั ้ ทนั ที
ข้ อ 6. เมื่อ สหกรณ์ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ข้ า พเจ้ า ทราบว่า ข้ า พเจ้ า ต้ อ งชาระหนี ใ้ ห้ แ ก่ส หกรณ์ แ ทนผู้ก้ ู ข้ า พเจ้ า ยิน ยอมให้
ผู้บังคับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูจ่ายเงิ นเดือน เงิ นบานาญ เงิ นบาเหน็จ หรื อเงิ นได้ อื่น ๆ หักเงิ นได้ ดังกล่าวของข้ าพเจ้ า เพื่อส่ง
ต่อสหกรณ์รวมทังยิ
้ นยอมให้ สหกรณ์ใช้ สิทธิยึดหน่ว งทรัพย์สินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากสหกรณ์ ได้ แก่ เงินค่าหุ้น เงิ น ปั น ผล
เงิ นเฉลี่ยคืน เงิ นฝาก และเงิ นอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของสหกรณ์ ไว้ เพื่อ รอการชาระหนี ้ หรื อเพื่อใช้ ชาระหนีแ้ ทนผู้ก้ ู

-๒–
ข้ อ 7. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถดาเนินการให้ หน่วยงานหักเงินชาระหนี ้แทนลูกหนี ้ได้ ตามข้ อ 6. ไม่ว่ากรณีใด ๆ
หรื อหักเงิ นได้ ไม่ครบจานวนที่ต้องชาระ ข้ าพเจ้ าตกลงว่าจะนาเงิ นมาชาระหนีใ้ ห้ สหกรณ์ ภายในเวลาที่สหกรณ์ กาหนด และ
จนกว่าสหกรณ์ ฯ ได้ รับชาระหนีโ้ ดยสิ ้นเชิ ง ครบถ้ วน
ข้ อ 8. ในกรณีที่ผ้ คู ้าประกันทาหนังสือตังผู
้ ้ รับโอนประโยชน์ตา่ ง ๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์ไว้ เป็ นหลักฐาน
เมื่อผู้ค ้าประกันถึงแก่ความตาย นัน้ ไม่วา่ จะได้ ตงผู
ั ้ ้ รับโอนประโยชน์ไว้ ก่อนหน้ าหรื อหลังจากที่ผ้ คู ้าประกันจะทาหนังสือค ้าประกันฉบับนี ้
ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามหนังสือค ้าประกันฉบับนี ้แต่ประการใด โดยให้ ผ้ รู ับโอนประโยชน์ชาระหนี ้ตามหนังสือนี ้ให้ ครบถ้ วนก่อน
การกระทาหนัง สือ ค า้ ประกัน ฉบับ นี ้ ข้ า พเจ้ า พิจ ารณาไตร่ ต รองโดยรอบคอบและสมัค รใจเป็ นผู้ ค า้ ประกัน
ทราบและเข้ าใจดีแล้ วว่าต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ในฐานะเป็ นผู้ค ้าประกัน ถ้ าผู้ก้ ผู ิดนัดชาระหนี ้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อ
พร้ อมกับพยานไว้ เป็ นหลักฐาน
หนังสือค ้าประกันนี ้ทาขึ ้น ๒ ฉบับ ข้ อความตรงกันเก็บไว้ ฝ่ายละฉบับ สาหรับฉบับนี ้ผู้เก็บรักษา คือ □ สหกรณ์ □ ผู้ค ้าประกัน
หมายเหตุ
1. โปรดกรอกข้ อมูลให้ ถูกต้ องครบถ้ วน

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

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ระดับชานาญการขึน้ ไป)
ขอรับรองว่าลายมือชื่อของผู้ค ้าประกันจริ ง และเห็นว่าหนังสือค ้าประกันนี ้ได้ ทาขึ ้นโดยถูกต้ องจริ ง
ลงชื่อ........................................................ผู้บงั คับบัญชา
(........................................................)
ตาแหน่ง................................................................
คายินยอมของคู่สมรส (กรณีมีค่ ูสมรส)
เขียนที่ ........................................................
วันที่ ...............................................................................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง............................................................................................................... เป็ นคู่สมรสของ
นาย/นาง ............................................................................... ได้ ยินยอมให้ ค่สู มรสของข้ าพเจ้ าทาหนังสือค ้าประกันเงินกู้
ฉบับนี ้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด ตามหนังสือค ้าประกันข้ างต้ นนี ้ได้ และข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อ
เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน
ลงชื่อ..........................................................คูส่ มรสของผู้ค ้าประกัน
(....................................................)

ลงชื่อ.................................................... พยาน / ผู้ค ้าประกัน
(....................................................)

สาหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
ลงชื่อ..........................................................เจ้ าหน้ าที่สนิ เชื่อ
ลงชื่อ..........................................................ผู้จดั การ
(..........................................................)
(..........................................................)
จ่ายเงินวันที่.....................................................
วันที่...............................................................

ลายมือชื่อ...................................................................ผู้คา้ ประกัน

ยกเว้ นไม่ ต้องลงวันที่
2. ห้ ามขูด ลบ หรื อใช้ นา้ ยาลบคาผิด
ยางลบ ลบข้ อความโดยเด็ดขาด
3. หากมีการแก้ ไขให้ ขีดฆ่ าและลง
ลายมือชื่อกากับข้ อความที่แก้ ไข

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ค ้าประกัน
(.................................................................)

