หนังสือกู้ท่.ี ...................../..........................
ชื่อผู้ก้ ู..........................................................

หนังสือค้ ำประกันสำหรับเงินกูส้ ำมัญ

สหกรณ์ได้ รับยกเว้ นไม่
ต้ องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที่.................../..........................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ...............
ข้ าพเจ้ า..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่....................อายุ.............ปี
เลขประจาตัวประชาชน ---- เป็ น  ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้ างประจา  อื่นๆ ..................................................ตาแหน่ง..................................................
สังกัด..............................................................ได้ รับเงินเดือน/ค่าจ้ าง เดือนละ..................................บาท
ที่อยู่ปัจจุ บัน บ้ านเลขที่..............................หมู่ท่.ี ...................ถนน.........................................................
ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณี ย์........................................โทรศัพท์..............................................ได้ ทาหนังสือคา้ ประกัน
ให้ ไว้ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือคา้ ประกันนี้จะให้ คาว่า
“สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ ให้ ..................................................................................................กู้เงิน
จานวนเงินกู้.....................................(...............................................................................................)
ตามหนังสือเงินกู้สามัญที่...................../............................ลงวันที่..........................................................
และผู้ ก้ ู ได้ รั บ เงิน ไปจากสหกรณ์ โดยถู ก ต้ อ งแล้ ว ข้ า พเจ้ า ยิน ยอมค้า ประกัน หนี้ ดั งกล่ า วพร้ อ มดอกเบี้ ยและ
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ันด้ วย
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าได้ ยิน ยอมค้าประกัน หนี้ ดังกล่ าวตาม ข้ อ 1 และทราบข้ อผู กพั น ของผู้ กู้ในเรื่ องการส่ง
เงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่ าวไว้ ในหนั งสือกู้เงินสาหรั บเงินกู้
สามั ญ นั้ น โดยตลอดแล้ ว ข้ าพเจ้ ายอมปฏิบั ติตามข้ อผู กพั น นั้ น ๆ ทุ กประการ จนกว่ าหนี้ สิน และค่ าสิน ไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ ชาระครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุ
ให้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการคา้ ประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ขี ้ าพเจ้ าคา้ ประกันไว้ น้ ีจะได้ ให้ สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คา้ ประกันแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ 4. ในกรณี ท่ีข้าพเจ้ าต้ องชาระหนี้ ให้ แก่สหกรณ์ แทนผู้ ก้ ู หลั งจากสหกรณ์ ได้ ส่งหนั งสือบอกกล่ าว
ให้ แก่ข้าพเจ้ าแล้ วภายในหกสิบ วันนั บแต่ วันที่ลูกหนี้ ผิดนั ด ข้ าพเจ้ ายินยอมชาระหนี้ โดยให้ ผ้ ู บังคับบั ญชาหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูจ่ายเงินได้ รายเดือนและเงินอื่นใดของข้ าพเจ้ า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซ่ึงข้ าพเจ้ าต้ องชาระให้
สหกรณ์จากเงินได้ รายเดือนและเงินอื่นใดของข้ าพเจ้ าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้ าพเจ้ าได้ ทาหนังสือยินยอมให้ หัก
เงินได้ รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้ กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้ มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ ชาระหนี้
ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้ าได้ คา้ ประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ ว

ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ าได้ ทาหนังสือยินยอมให้ ผ้ ูบังคับบัญชาหักเงินได้ รายเดือนและเงินอื่นใดของข้ าพเจ้ ามอบไว้
ให้ สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้ นสังกัด ของข้ าพเจ้ าให้ หักเงิน ณ ที่จ่ายให้ สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้ รับชาระ
หนี้จนสิ้นเชิง
ข้ อ 6. หากข้ าพเจ้ าได้ ย้ายที่อยู่ จากที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนั งสือ ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สหกรณ์ ทราบเป็ นหนั งสือ
โดยทันที
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านข้ อความในหนังสือคา้ ประกันนี้โดยตลอดแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
.......................................................ผู้คา้ ประกัน
(......................................................)
........................................................พยาน
(......................................................)
........................................................พยาน
(......................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้ เฉพาะกรณีท่ผี ้ ูคา้ ประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่...............................................................................
วันที่................เดือน.....................................พ..ศ. ....................
ข้ าพเจ้ านาย/นาง...................................................................................................................................เป็ นคู่สมรสของ
นาย/นาง...................................................................................................ยินยอมให้ คู่สมรสของข้ าพเจ้ าเป็ นผู้คา้ ประกันเงินกู้
สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือคา้ ประกันเงินกู้ข้างต้ นนี้และข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
................................................................คู่สมรสผู้ให้ คายินยอม
(.............................................................)
................................................................ผู้คา้ ประกัน
(..............................................................)

หมายเหตุ สหกรณ์ควรจัดให้ มีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ/หรือสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้คา้ ประกันไว้ ประกอบ
เป็ นหลักฐานด้ วย

