สท-สห แผ่ นที

บันทึกขอความ
สวนราชการ …………………………………................................................................................................................
ที่ ………………………………………………………………………… วันที่ ..........................................................................
เรื่อง ขอกูเงินสามัญ
เรียน

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด

ขาพเจา.............................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
เลขทะเบียนที่.................................ตําแหนง.......................................................สังกัด..................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการเลขที่ ..........................................................................................
ที่อยูปจ จุบัน บานเลขที่........................หมูที่..................ถนน.....................................ตําบล.....................................
อําเภอ...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท............................................
เงินเดือน ...............................บาท เงินเพิ่ม(พ.ส.ร.) .........................บาท รวมทั้งสิ้น.................................... บาท
มีความประสงคขอกูเงิน สามัญ จํานวนเงิน ...................................บาท (...................................................................................)
เพื่อนําไปใชจายดังตอไปนี้ (  ในชอง
หรือระบุเหตุผลขอมูลเพิ่มเติม )
ใชจายในครอบครัว........................................................................................................
รักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว………………………………………………………………………..
จัดหา ปลูกสราง ซอมแซมอาคารบานพักที่อยูอาศัย......................................................
การศึกษาบุตร................................................................................................................
อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ).................................................................
(........................................................)
ตําแหนง............................................................
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เอกสารประกอบ

- สําเนาบัตรประจําตัวผูก้ ู้ และคู่สมรส
- สําเนาบัตรประจําตัวผูค้ าํ และคู่สมรส
- สําเนาบัตรประจําตัวผูร้ ับผลประโยชน์
- ใบหย่า/ใบมรณบัตร (กรณี หย่าหรื อคู่สมรสเสี ยชีวิต)
- สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุ งไทย

หนังสื อเงินกูท้ ี.......................................
วันที......................................................
บัญชี เงินกูท้ ี.........................................

คําขอกูเงินสามัญ
เขียนที่.......................................................................
วันที่......................................................................

ขาพเจา…………………………………………………………………………….................………อายุ......................................ป
สมาชิกเลขทะเบียนที…่ .…………….... ปจจุบัน  รับราชการ  บํานาญ  อื่นๆ............................................................
สังกัด…………………………………………………........................... ไดรับเงินไดรายเดือน…………………………………..…...........…………บาท
สถานภาพ  โสด  มาย  คูสมรสชื่อ….....................……….………………....................…………………………………...
ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญของสหกรณ จํานวน..................................บาท (.......................................................)
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด)...........................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ขอ 2. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ รวม................................หุน เปนเงิน.............................................บาท
และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตรา..........................................................บาท
ขอ 3. ปจจุบันขาพเจาไดทําหนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสมาชิกรายอื่นของสหกรณ ดังนี้
3.1 ชื่อ-สกุล................................................................... ตามหนังสือกูที่...................................
3.2 ชื่อ-สกุล................................................................... ตามหนังสือกูที่...................................
3.2 ชื่อ-สกุล................................................................... ตามหนังสือกูที่...................................
ขอ 4. ขาพเจาเสนอหลักประกันสําหรับการกูเงินตามขอ 1. ดังนี้
 หุน ที่ขาพเจามีอยูตามขอ 2.
 นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอบุคคล/หลักทรัพย/บัญชีเงินฝากในสหกรณ
เพื่อค้ําประกันดังตอไปนี้ : ลําดับ
ที

ชื อ - สกุล

สมาชิก
เลข
ทะเบียนที

ตําแหน่ ง
และสังกัด

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

ข้ าพเจ้ าผูกพันคนทีจะเข้ า
คําประกันตามคําขอกู้ข้างต้ น
จึงลงลายมือชื อไว้ เป็ นสําคัญ

1

................................................................ ................... ......................... ......................... (ลงชือ)......................................

2

................................................................ ................... ......................... ......................... (ลงชือ)......................................

3

................................................................ ................... ......................... ......................... (ลงชือ)......................................

 หลักทรัพย…………………………………………………………...…………ราคา…............................…………………บาท
 บัญชีเงินฝากสหกรณ เลขที…่ ……………………….......….......….…จํานวนเงิน……….................................บาท

ลงชือ.........................................ผูก้ ู้

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
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ขอ 5. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอคืน
ตนเงินคงที่
ตนเงินพรอมดอกเบี้ยคงที่ เทากันทุกเดือน
งวดละ............................บาท พรอมดวยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณกําหนดเปนจํานวน..........................งวด ตั้งแตเดือนถัด
จากเดือนที่สหกรณจายกูใหขาพเจาเปนตนไป
ขอ 6. ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ คูสมรสของขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหกูเงินสหกรณไวเปนหลักฐานในทาย
หนังสือกูนี้ดวยแลว (เฉพาะในกรณีที่ผูขอกูมีคูสมรส)
ลงชื่อ.................................................................ผูขอกู
(........................................................)

ลงชือ.........................................ผูก้ ู้

บันทึกการพิจารณาใหความคิดของผูบังคับบัญชา
วันที.่ ...................................................
ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความคิดดังตอไปนี้
1. ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณซ่งึ อาจออกจากงานประจําหรือไม
ไมมี
มี สาเหตุ...........................................................................
2. เห็นสมควรใหเงินกูแกผูกูหรือไม
เห็นสมควร
ไมเห็นสมควรใหกูเนื่องจาก...............................................
3. ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูขอกูและผูค้ําประกันจริงหรือไม
เปนความจริง
ไมเปนความจริง
ลายมือชื่อ ....................................................................
(...............................................................)
ตําแหนง........................................................................
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สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
ขาพเจาไดตรวจสอบคําขอกูเงินการสงเสริมการดํารงชีพพรอมทั้งมีเอกสารหลักฐานแลว ถูกตอง ครบถวน ดังนี้
สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูกู และคูสมรสของผูกู(กรณีมีคสู มรส)
สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูค้ําประกัน และคูสมรสของผูค้ําประกัน(กรณีมีคูสมรส)

ลงชือ................................................ผูก้ ู้

สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการของผูรับผลประโยชน
พรอมนี้ไดแนบรายละเอียดขอมูลสมาชิก เพื่อใหคณะกรรมการเงินกูไดพิจารณาตอไป
.................................................................... เจาหนาที่
(...............................................................)
วันที่.....................................................................

คณะกรรมการ
เสนอทีประชุ มคณะกรรมการเงินกู้
เพือวินิจฉัยอนุมตั ิเงินกูค้ รังที.................../................
วันที.........................................................................
............................................................เลขานุการ
(.........................................................)

มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการเงินกู้
อนุมัติ.....................................................บาท
.........................................................กรรมการ
(.........................................................)
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หนังสือยินยอมหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอนื่
ชําระหนี้สหกรณออมทรัพย
เขียนที.่ ............................................................................
วันที่ ................เดือน .................................. พ.ศ. .......................
อาศัยความในมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ขาพเจา...............................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
เลขทะเบียนที่................................บัตรประจําตัวประชนเลขที่.......................................................................................................
ปจจุบันดํารงตําแหนง........................................................................................ไดทําหนังสือใหคํายินยอมไวกับสหกรณออมทรัพย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด โดยขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่จายเงินทุกประเภท หักเงินไดรายเดือนหรือเงินไดอื่น
หรือเงินบําเหน็จที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้เงินกู เงินฝาก เงินคาหุนประจําเดือน หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ
ออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันจะระงับสิ้นไป
ทั้งนี้ ไมจําเปนตองบอกกลาวใหผูใหคํายินยอมทราบลวงหนากอน และในกรณีขาพเจายายหนวยงานสังกัดใหม
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหมหักเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่
ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด ตอไป
(ลงชื่อ).....………………………….….…..………..ผูใหความยินยอม / ผูกู
(………………………..………….………….)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน / เจาหนาที่การเงิน
(………………………..………….………….)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน / ผูบังคับบัญชาตนสังกัด
(………………………..………….………….)

คําเตือน
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ผูก้ ตู้ อ้ งกรอกข้อความ ด้วยลายมือของตนเอง
ผูก้ ตู้ อ้ งลงลายมือชื อ ด้านข้างกํากับไว้ทุกหน้า
หากมีการแก้ไขให้ ขีดฆ่า และเซ็นชื อกํากับ

หนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ

............................................................................พยาน
(........................................................................)

......................................................................พยาน
(.....................................................................)

ลงชือ.........................................ผูก้ ู้

ขาพเจา.................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยตาํ รวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
เลขทะเบียนที่...................................ตําแหนง..................................................สังกัด.................................... บัตรประจําตัวประชาชน/
ขาราชการเลขที่.........................................................ที่อยูป จจุบัน บานเลขที่........................หมูที่...........ซอย......................................
ถนน.................................ตําบล............................อําเภอ...............................จังหวัด................................โทรศัพท..............................
ขอทําหนังสือใหไวตอสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯเปนจํานวน............................ บาท (.............................................................................)
และขาพเจาไดรับเงินดังกลาวนั้นในวันทําหนังสือกูนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะคืนเงินกูเปนรายเดือน ตนเงินคงที่ ตนเงินรวมดอกเบี้ยคงที่ งวดละ .......................บาท
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ...............ตอป รวม ...............งวด ทั้งนี้ตั้งแตเดือน...............................พ.ศ.................. เปนตนไป
ขาพเจาขอยืน ยันวา เงินงวดชําระหนี้แตละงวด ถึงกํ าหนดสงภายในสิ้นเดือนที่ ระบุ ไวสําหรับ งวดนั้นๆ และยินยอมเสีย
ดอกเบี้ยตามประกาศเปลี่ยนแปลงของสหกรณในภายหลัง
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังกลาวตอไปนี้ คือ.........................................................................
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อ
สงคืนเงินกูตอสหกรณจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหถือวาในกรณีใด ๆ ที่ขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับหรือระเบียบหรือสัญญาที่ทําไวตอสหกรณขอหนึ่ง
ขอใด ใหถือวาเงินกูรายนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว พรอม
ทั้งยินยอมชดใชคาใชจายในการติดตามทวงถามตลอดจนคาใชจายในการดําเนินคดี ตามทีส่ หกรณออมทรัพยฯ แจงใหทราบ
การบอกกลาวทวงถามกรณีที่ขาพเจาไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือระเบียบ หรือสัญญาที่ทําไวตอสหกรณ นอกจากขาพเจา
แลว ใหบอกกลาวทวงถามกับคูสมรสหรือทายาทของขาพเจาได และการสงหนังสือตามที่อยูที่ใหไว ถือวาขาพเจาไดรับหนังสือนั้น
ขอ 6. ขาพเจ ายอมรับผูกพันวา ถาขาพเจาขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ ขาพเจ า
จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สิน ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสม บําเหน็จ
เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวชําระหนี้พรอมทั้งดอกเบี้ย สงชําระหนี้ตอสหกรณ
ใหเสร็จสิ้นกอนได
ขอ 7. หากข าพเจาถูกศาลมีคําสั่งใหยึด หรืออายัด หรือใหชําระหนี้ หรือออกหมายบังคับคดี หรือ พิทักษทรัพ ยให ถือ วา
สหกรณมีสิทธิ์หักเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นที่ขาพเจาจะไดรับจากสหกรณชําระหนี้ไดทันที
ขอ 8. กรณีที่ขาพเจาไดจัดทําประกันชีวติ ไวตอบริษัทที่ทําธุรกิจประกันภัย เพื่อเปนหลักประกันในการชําระหนี้ เมื่อไดรับ
เงินชดเชยจากการทําประกันชีวิตแลว ใหชําระเงินกูพรอมดอกเบี้ยของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณฯเปนลําดับแรก สวนที่เหลือจาย
ใหผูรับผลประโยชนตามที่ระบุไวจากกรมธรรมประกันชีวิต
ขอ 9. ขาพเจาไดรับสําเนาคูฉบับหนังสือสําหรับเงินกูสามัญนี้ไวแลวตั้งแตวันที่ลงนามในหนังสือกูนี้
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูนี้โดยตลอดเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
...........................................................................ผูกู
......................................................................ผูเขียน
(........................................................................)
(.....................................................................)

ลงชือ.........................................คู่สมรส

วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ....................

สท-สห แผ่นที 5 (ด้านหลัง)

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกมู ีคูสมรสแลว)

เขียนที่...............................................................
วันที่...................................................................
ขาพเจา ......................................................... บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการเลขที่.......................................
เปนคูสมรสของ.........................................................................ไดยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินจากสหกรณออมทรัพย
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด ตามหนังสือกูขางตน
........................................................................พยาน
......................................................................คูสมรสของผูกู
(.....................................................................)
(....................................................................)

........................................................................พยาน
(.....................................................................)

การรับเงินกู
กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ขาพเจาผูกูไมสามารถรับเงินกูตามหนังสือกูนี้ดวยตนเองได จึงขอใหสหกรณโอนเงินดังนี้
บัญชีธนาคารกรุงไทย (รับเงินเดือน)

เลขที่บัญชี

บัญชีธนาคารกรุงไทย (อื่น ๆ)

เลขที่บัญชี

บัญชีธนาคารอื่น ธนาคาร .................................... เลขที่บัญชี .............................................................
....................................................... ผูก/ู ผูรับเงิน
(........................................................)

ลงชือ.........................................ผูก้ ู้

กรณีผูกมู อบอํานาจใหผูอื่นรับเงินแทน
ขาพเจาผูกูไมสามารถมารับเงินกูดวยตนเองได จึงขอมอบอํานาจให.................................................................................
ตําแหนง.......................................... เปนผูรับเงินกูตามหนังสือกูนี้จากสหกรณแทนขาพเจา และขาพเจายินยอมผูกพันตนเปน
ลูกหนี้ตอสหกรณ ตั้งแตวันที่สหกรณไดจายเงินกูใหแกผูรับมอบอํานาจเปนตนไป
........................................................... ผูมอบอํานาจ (ผูกู)

………………………………………………….ผูรับมอบอํานาจ

(………………………………………………….)

(……………………………………………….)

........................................................... พยาน

..........................................................พยาน

(………………………………………………….)

(………………………………………………..)

.......................................................... ผูจัดการ
(……………………………………………….)
วันที่...............................................

.......................................................... เจาหนาที่
(……………………………………………….)
วันที่...............................................

สท-สห แผ่นที 6

สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
หนังสือยินยอมผูรับผลประโยชน
ขาพเจา........................................................เลขที่บัตรประชาชน/บัตรขาราชการ..........................................................
บานเลขที่......................หมูที่..................ถนน...................................ตําบล........................................อําเภอ..................................
จังหวัด....................................โทรศัพท............................................. เกี่ยวของเปน บิดา / มารดา /บุตร / สามี / ภรรยา ของ
.............................................................................................ซึ่งไดกูเงินกับสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด
ตามหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ เลขที่......................../....................... ลงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ......................
จํานวนเงิน..............................................บาท
ขาพเจารับทราบถึงนิติกรรมและระเบียบของสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด เปนอยางดี และ
ในกรณีที่ผูกูเสียชีวิต ถูกออกจากราชการหรืองานประจํา หรือมีเหตุอื่นที่ผูกูไมสมารถชําระเงินกูได ขาพเจายินยอมใหหนวยงาน
ที่จายเงินไดของขาพเจา อาทิเชน เงินบําเหน็จตกทอด หรือเงินไดอื่นใด หักเงินไดของขาพเจาเพื่อชําระหนี้แทนผูกูตามสัญญาที่
ไดใหไวตอสหกรณตอไป
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)..............................................................ผูยินยอม
(............................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................ผูยินยอม
(............................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(............................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(............................................................)
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หน้า 3

คําเตือนสํ าหรับผู้คาประกั
ํ
น
ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคํ0าประกัน ผูค้ 0 าํ ประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคํ0าประกันให้
เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ 0 าํ ประกันมีขอ้ งสงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนทีจะทําสัญญาคํ0าประกัน
การลงนามในสัญญาคํ0าประกันเงินกูฉ้ บับนี0 ผูค้ 0 าํ ประกันจะมีความรับผิดต่อผูใ้ ห้กใู้ นสาระสําคัญ ดังนี0
1. ผูค้ 0 าํ ประกันจะต้องรับผิดอย่างจํากัดไม่เกินวงเงินตามทีกาํ หนดในสัญญากูย้ มื เงิน
2. ผูค้ 0 าํ ประกันจะรับผิดต่อผูใ้ ห้กภู้ ายในวงเงินทีผกู ้ คู้ า้ งชําระกับผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญากูย้ มื เงินและ
อาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี0ยหรื อค่าสิ นไหมทดแทนอืน ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ 0 าํ ประกันต้องรับผิดร่ วมกับผูก้ ู้
4. เมือผูก้ ผู้ ดิ นัดชําระหนี0 ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง และบังคับให้ผคู ้ 0 าํ ประกันชําระหนี0ท0 งั หมดที
ผูก้ คู้ า้ งชําระ โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกร้องหรื อบังคับเอาจากผูก้ กู้ ่อน
5. ผูค้ 0 าํ ประกันไม่หลุดพันจากความรับผิดแม้ผใู ้ ห้กยู้ อมผ่อนเวลาให้แก่ผกู ้ ู้
นอกจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ 0 าํ ประกันยังมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามทีกาํ หนดไว้ในสัญญาคํ0า
ประกัน ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

คํารับรองเอกสารและการลงลายมือชื$อ
ข้าพเจ้าขอขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประชาชนของ ผูก้ ู้ คู่สมรสของผูก้ ู้ ผูค้ 0 าํ ประกัน
คู่สมรสของผูค้ 0 าํ ประกันและผูร้ ับผลประโยชน์ ถูกต้องตรงกันกับสําเนาทีให้ไว้ต่อสหกรณ์ และได้มีการลงลายมือชื อใน
เอกสารฉบับนี0 ต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
ลายมือชือ..............................................................ผูร้ ับรอง (คณะกรรมการหรื อผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด)
(...............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
ลายมือชือ..............................................................พยาน (เจ้าหน้าทีการเงินต้นสังกัด)
(...............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
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หน้า 3

คําเตือนสํ าหรับผู้คาประกั
ํ
น
ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคํ0าประกัน ผูค้ 0 าํ ประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคํ0าประกันให้
เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ 0 าํ ประกันมีขอ้ งสงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนทีจะทําสัญญาคํ0าประกัน
การลงนามในสัญญาคํ0าประกันเงินกูฉ้ บับนี0 ผูค้ 0 าํ ประกันจะมีความรับผิดต่อผูใ้ ห้กใู้ นสาระสําคัญ ดังนี0
1. ผูค้ 0 าํ ประกันจะต้องรับผิดอย่างจํากัดไม่เกินวงเงินตามทีกาํ หนดในสัญญากูย้ มื เงิน
2. ผูค้ 0 าํ ประกันจะรับผิดต่อผูใ้ ห้กภู้ ายในวงเงินทีผกู ้ คู้ า้ งชําระกับผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญากูย้ มื เงินและ
อาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี0ยหรื อค่าสิ นไหมทดแทนอืน ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ 0 าํ ประกันต้องรับผิดร่ วมกับผูก้ ู้
4. เมือผูก้ ผู้ ดิ นัดชําระหนี0 ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง และบังคับให้ผคู ้ 0 าํ ประกันชําระหนี0ท0 งั หมดที
ผูก้ คู้ า้ งชําระ โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกร้องหรื อบังคับเอาจากผูก้ กู้ ่อน
5. ผูค้ 0 าํ ประกันไม่หลุดพันจากความรับผิดแม้ผใู ้ ห้กยู้ อมผ่อนเวลาให้แก่ผกู ้ ู้
นอกจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ 0 าํ ประกันยังมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามทีกาํ หนดไว้ในสัญญาคํ0า
ประกัน ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

คํารับรองเอกสารและการลงลายมือชื$อ
ข้าพเจ้าขอขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประชาชนของ ผูก้ ู้ คู่สมรสของผูก้ ู้ ผูค้ 0 าํ ประกัน
คู่สมรสของผูค้ 0 าํ ประกันและผูร้ ับผลประโยชน์ ถูกต้องตรงกันกับสําเนาทีให้ไว้ต่อสหกรณ์ และได้มีการลงลายมือชื อใน
เอกสารฉบับนี0 ต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
ลายมือชือ..............................................................ผูร้ ับรอง (คณะกรรมการหรื อผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด)
(...............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
ลายมือชือ..............................................................พยาน (เจ้าหน้าทีการเงินต้นสังกัด)
(...............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................

