เอกสารประกอบทียืนขอกูเ้ งิน
โครงการเงินกูส้ ามัญเพือเสริมสภาพคล่อง(ไม่มเี งินเฉลียคืน)
ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกทีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโควิด-19
กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับก่อนหลัง และโปรดกาเครืองหมาย / ลงในช่องตรวจสอบ

ช่องตรวจสอบเอกสาร
1. คําขอและหนังสือสัญญากู้เงินสามัญโครงการเงินกู้สามัญเพือเสริมสภาพคล่องฯ
. หนังสือคําประกันสัญญาเงินกู้สามัญโครงการเงินกู้สามัญเพือเสริมสภาพคล่องฯ
. สําเนาบัตรประชาชน ของผูก้ ู ้
. สําเนาบัตรประชาชน ของผูค้ าประกั
ํ
น
. สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนสมรส ของคู่สมรส ผู้ก้ ู ผู้คาประกั
ํ
น(ถ้ ามี)
6. สําเนาสลิปแสดงรายการเงินเดือนของผูก้ ู ้ (ให้ หัวหน้ าฝ่ ายหรือเจ้ าหน้ าทีการเงินทีเกียวข้ องรับรอง)
7. รายงานความเคลือนไหวบัญชีธนาคารทีเงินเดือนเข้ าของผูก้ ู ้ (Statement bank)
. เอกสารรายงานข้ อมูลเครดิต(กรณีก้ เู งิน เกิน , บาทขึนไป)
9. ใบสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
ระยะเวลาไม่เกิน เดือน (ผูก้ ูต้ อ้ งเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ)

โปรดอ่าน

1. สําเนาเอกสารทุกฉบับต้ องรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มชี อในเอกสารเป็
ื
นผู้ลงนามรับรองด้ วยตนเอง
2. การลงลายมือชือในเอกสารทังหมด จะต้ องเป็ นลายมือชือทีเหมือนกันทังหมด
3. สําเนาบัตรต่างๆทีใช้ ประกอบคําขอกู้ ต้ องไม่หมดอายุในวันทีรับเงินกู้
4. การแก้ ไขข้ อความในเอกสารให้ ขดี เส้นทับแล้ วให้ ลงลายมือชือกํากับการแก้ไขนัน ห้ามใช้ นายาลบคํ
ํ
าผิด
5. เอกสารทีระบุให้ มพี ยานรับรอง ต้ องลงลายมือชือพยานให้ครบถ้วนและสมบู รณ์

1 ชุด
1 ชุด
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
3 เดือนล่าสุด
3 เดือนล่าสุด
1 ชุด
เป็ นสมาชิก
สมาคมฯแล้ว
ไม่ตอ้ งทํา

รับที……………………………
วันที…………/………./………

คําขอกู้เงินสามัญ
โครงการเงิ นกู้สามัญเพือเสริมสภาพคล่อง(ไม่มีเงิ นเฉลียคืน)

ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิ กทีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือไวรัสโควิ ด-19

เรียน

เขียนที……………………………………
วันที……………………………………

ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
ข้ า พ เจ้ า………………………………….……………………….…ส ม าชิ ก เล ข ท ะ เบี ย น ที …………………………..
สั ง กั ด ท ต ./อ บ ต ./อ บ จ ./ท ม .………………….…………………….. ตํ า แ ห น่ ง …………………………..………….
ข้า ราชการ
ลู ก จ้ างประจํา
พนั ก งานจ้า งตามภารกิจ
พนั ก งานจ้างทัวไป ได้ ร ับ เงิน ได้ร ายเดือ น
จํ า นวน…..……………….บาท ที อยู่ ปั จจุ บั น บ้ า นเลขที ................หมู่ ท ี .......... ตํ า บล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์ทติี ดต่อ…..……………………………….
E-mail (โปรดระบุ).................................................................................
ข้าพเจ้าขอเสนอคําขอกูเ้ งินสามัญโครงการเงินกูส้ ามัญเพือเสริมสภาพคล่อง(ไม่มเี งินเฉลียคืน) ตามมาตรการช่วยเหลือ
สมาชิกทีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโควิด – 19 เพือผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการ
ส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด พิจารณา ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินประเภทสามัญ จํานวน……………….….…….บาท (…………………………..…………………)
และจะชําระหนีเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ให้เสร็จสินภายใน ........ งวด โดยกําหนดชําระหนีงวดที - ชําระเฉพาะดอกเบียเงิ นกู้
ในอัตราร้อยละหกต่อปี ส่วนงวดทีเหลือตังแต่งวดที เป็ นต้นไป ชําระต้นเงิ นกู้พร้อมดอกเบียเงิ นกู้ในอัตราร้อยละ
หกต่อปี เป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด งวดละ.................. บาท (.........................................) จนกว่าจะชําระครบจํานวนเงินทีกู้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอแจ้งต่อสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี
. ข้าพเจ้ามีหนุ้ อยู่ในสหกรณ์ฯ เป็ นเงิน...................................... บาท
. รายได้สทุ ธิคงเหลือ เงินได้รายเดือนล่าสุดคงเหลือต่อเดือน ................................... บาท
. หนีสินภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์
ไม่มี
มี โปรดระบุ ...................................................
. ในเวลานีข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้ องคดีล้มละลาย และ
ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินยั
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอเสนอสมาชิกสหกรณ์คาประกั
ํ
น คือ
ที
ชือ-สกุล ผูค้ าประกั
ํ
น
ตําแหน่ง
หน่วยงาน
เงินได้รายเดือน
โทรศัพท์ตดิ ต่อ
1
2
ข้อ 4. ในการกูเ้ งินครังนี ข้าพเจ้าจะทําหนังสือกูเ้ งินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ . ข้าพเจ้าตกลงยอมปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกของสหกรณ์ ทุกประการ
ข้อ . บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดซึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดให้แจ้งหรือ
บอกกล่าวเป็ นหนังสือ สหกรณ์ จะส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ขา้ พเจ้าตามทีอยู่ทปัี จจุบนั
ทีข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในข้างต้นของหนังสือนี หรือทีอยู่ทข้ี าพเจ้าได้แจ้งการเปลียนแปลงไว้เป็ นหนังสือครังล่าสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่ง
ให้แก่ขา้ พเจ้าและข้าพเจ้าได้รบั และทราบหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดโดยชอบแล้ว
ข้ า พเจ้ า เข้ า ใจข้ อ ความในหนั ง สือ นี โดยตลอดแล้ ว และขอรับ รองว่ า ข้ อ ความข้ า งต้ น เป็ นข้ อ มู ล ปั จจุ บั น และ
เป็ นความจริงทุกประการ
ลงชือ……………………………………..ผูข้ อกู้
(……………………………………………….)

-2คํารับรองของผูห้ กั เงิ นได้
รับรองว่าผูข้ อกูไ้ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้กู้ ผูข้ อกูม้ เี งินได้รายเดือน
เพียงพอสําหรับชําระหนีให้สหกรณ์ฯ
……..………………………….…… หัวหน้าส่วนการคลัง
(……………………………………………)

คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา
รับ รองว่ าผู้ข อกู้ไม่ ถู ก กล่าวหาว่ ากระทําผิด วินัย ถู ก ร้อ ง
กล่าวโทษ หรือมีพฤติการณ์ ซึงอาจจะถูกออกจากราชการ
หรืองานประจํา
…….……………………………………… ปลัด อปท.
(……………………..………………………)

รายการต่อไปนี สําหรับเจ้าหน้ าทีสหกรณ์กรอกเอง
เงินได้รายเดือน

สิทธิในการกู้

หุน้ คงเหลือ/
สะสมต่อเดือน

เงินกูฉ้ ุกเฉิน

เงินกูเ้ ดิมคงเหลือ
เงินกูส้ ามัญ

เงินกู.้ ......

1. ผูข้ อกูเ้ คย/ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือน…………………………………
2. ข้อชีแจงอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………...
รายการเกียวกับวงเงิ นของผู้คาประกั
ํ
น
ลําดับ

ชือผูค้ าประกั
ํ
น

การคําประกันรายอืน
ชือผูก้ ู้
ต้นเงินทีคําประกัน
คงเหลือ (บาท)

วงเงินคําประกันคงเหลือ
(บาท)

1
2
(ลงชือ)…………………………เจ้าหน้าทีสินเชือ
(....................................................................)
คําวิ นิจฉัย ……………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ).………………………………ผู้จดั การ
(....................................................................)

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ

ผูค้ าประกั
ํ
น ).........................................................................
2).........................................................................

โครงการเงิ นกู้สามัญเพือเสริมสภาพคล่อง(ไม่มีเงิ นเฉลียคืน)
ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิ กทีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือไวรัสโควิ ด-19

เลขทีสัญญา................/................
วันที.........................................................
ข้าพเจ้า………………………………………….……….….…สมาชิกเลขทะเบียนที…………………..
สั ง กั ด ทต./อบต./อบจ./ทม.………………….…………………….. ตํ า แหน่ ง…………………………..………….
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ได้รบั เงินได้รายเดือน
จํานวน…..……………….บาท บัตรประจําตัวประชาชน เลขที 
ที อยู่ ปั จจุ บ ั น บ้ า น เลข ที ..................... ห มู่ ท ี ................ถน น ................................... ตํ าบล/แขวง
................................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .......................... รหัส ไปรษณี ย์ ....................
หมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้สะดวก…..……………………..........
ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผูก้ ู”้ ได้ทาํ หนังสือกูเ้ งินกูส้ ามัญให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
ซึงต่อไปนีเรียกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ผูก้ ไู้ ด้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจํานวนเงิน ..................................................................บาท
(.............................................................................................) และผูก้ ไู้ ด้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนีถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะชําระหนีเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ให้เสร็จสิ นภายใน........งวด โดยกําหนดชําระ
ดังนี
. ) งวดที – 6 ชําระหนีเฉพาะดอกเบียเงินกู้
. ) งวดทีเหลือตังแต่งวดที เป็ นต้นไป จะชําระต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบียเงินกูเ้ ท่ากันทุกงวด
งวดละ................... บาท(...........................................) จนกว่าจะชําระครบจํานวนเงินทีกู้
ทังนี กําหนดชําระหนี งวดแรกตังแต่เดือนกันยายน
เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ผูก้ ยู้ อมเสียดอกเบียเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละหกต่อปี
ในกรณีทมีี เหตุจําเป็ น ทีสหกรณ์ จะต้องเปลียนแปลงอัตราดอกเบียเงินกู้แล้ว ผูก้ ูย้ ินยอมให้สหกรณ์
เปลียนแปลงอัตราดอกเบียได้ตามทีเห็นสมควรเมือใดก็ได้ ทังนีสหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ข้อ . ในเวลานี ผู้กู้ไ ม่ อ ยู่ ในระหว่ างถูก พิท ัก ษ์ ท รัพ ย์ในคดีล้ ม ละลาย ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ างถู ก ฟ้ องคดี
ล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินยั
ข้อ 5. เมือผูก้ ไู้ ด้รบั เงินกูแ้ ล้ว และยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี
. ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ หักเงินได้รายเดือน
ของผูก้ ตู้ ามจํานวนเงินงวดชําระหนีในข้อ เพือชําระหนีส่งให้แก่สหกรณ์ก่อนเจ้าหนีรายอืน ๆ

ผูก้ .ู้ .......................................................

-2. ยินยอมให้ถอื ว่า ในกรณีตามข้อบังคับว่าด้วยการให้เงินกู้ หรือการควบคุมหลักประกันและ
การเรียกคืน เงินกู้ทได้
ี รบั ไปจากสหกรณ์ นีเป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสินเชิงพร้อมดอกเบียในทันที โดยมิพกั ต้อง
คํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้
. ถ้าผูก้ ูป้ ระสงค์จะขอลาออก โอน(ย้าย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามทีแจ้งไว้
ข้างต้น ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนีสินซึงผูก้ มู้ อี ยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสินเสียก่อน
. หากผู้กู้ล าออก หรือถู ก ให้ออกจากการเป็ น สมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ข้าราชการส่ ว น
ท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ผูก้ จู้ ะจัดการชําระหนีสินซึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสินภายในระยะเวลาทีสหกรณ์กาํ หนด
. กรณี ต ามข้อ . และข้ อ . หากผู้กู้ไ ม่ จ ัด การชํ า ระหนี สิน ให้ เสร็จ สินตามทีกล่ า ว
มาข้างต้น ผู้กูย้ ิน ยอมให้ สหกรณ์ หกั เงินค่าหุ้นของผู้กู้ทมีี อยู่กบั สหกรณ์ ชําระหนี ได้ทนั ที และยินยอมให้เจ้าหน้ าที
ผู้จ่ า ยเงิน ได้ร ายเดือ น บํ าเหน็ จ บํา นาญ หรือ เงิน อืนใดทีทางราชการหรือ หน่ ว ยงานเจ้ าสังกัด พึง จ่ า ยให้แ ก่ ผู้กู้
หักเงินดังกล่าวเพือส่งชําระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสินเสียก่อน
ข้อ . บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดซึงตามกฎหมายหรือตามสัญญา
กําหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็ นหนังสือ สหกรณ์ จะส่งให้แก่ผกู้ โู้ ดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผกู้ ู้
ตามทีอยู่ททํี างานหรือทีอยู่ปัจจุบนั ทีผูก้ ไู้ ด้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี หรือทีอยู่ทผูี ก้ ไู้ ด้แจ้งการเปลียนแปลงไว้เป็ น
หนังสือครังหลังสุดแล้ว ให้ถอื ว่าได้สง่ ให้แก่ผกู้ แู้ ละผูก้ ไู้ ด้รบั และทราบหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออืน
ใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
ผูก้ ูไ้ ด้อ่านและทําความเข้าใจข้อความในหนังสือนี โดยตลอดแล้ว เห็น ว่าถูกต้องตามความประสงค์
จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชือ).…………………………………ผูก้ ู้
(.........................................................)
(ลงชือ).…………………………………..…พยาน
(..............................................................)

(ลงชือ).………………………..……………พยาน
(..................................................................)

คํายิ นยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผูี ก้ ูม้ คี ่สู มรส)

เขียนที ...............................................
วันที ...........เดือน........................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็ น คู่สมรสของ
นาย/นาง/นางสาว...........................................................ยิน ยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ น ผู้กู้ เงิน กู้สามัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสือกูเ้ งินสามัญข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าคูส่ มรส
......................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คํายินยอม
(.........................................................)
......................................................ผูก้ ู้
(.........................................................)
คําเตือน การปลอมแปลงเอกสารหรื อลงลายมือชื อของผู้อืนถือว่ าเป็ นความผิดตามกฎหมาย

หนังสือคําประกันสําหรับเงินกู้สามัญ
โครงการเงิ นกู้สามัญเพือเสริมสภาพคล่อง(ไม่มีเงิ นเฉลียคืน)
ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิ กทีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือไวรัสโควิ ด-19

วันที.........................................................
ข้าพเจ้า……………………………………………….….…สมาชิกเลขทะเบียนที…………………..
สังกัด ทต./อบต./อบจ./ทม.………………….…………………….. ตํ าแหน่ ง …………………………..………….
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนัก งานจ้างทัวไป ได้รบั เงินได้
รายเดือนจํานวน…..……………….บาท บัตรประจําตัวประชาชน เลขที 
ที อยู่ ปั จจุ บ ั น บ้ า นเลขที ..................... หมู่ ที ................ถนน ................................... ตํ า บล/แขวง
................................... อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ ....................
หมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้สะดวก…..…………………….......... ซึงต่อไปนีในสัญญานีจะเรียกว่า “ผู้คําประกัน”
ฝ่ ายหนึง ขอทําหนังสือคําประกันฉบับนีให้แ ก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ตังอยู่
เลขที / - หมู่บ้า นเชีย งใหม่ แ ลนด์ ตํ าบลช้างคลาน อํ าเภอเมือ ง จังหวัด เชีย งใหม่ ซึงต่ อ ไปนี เรีย กว่ า
“สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานสําคัญว่า
ข้อ . ตามทีสหกรณ์ ไ ด้ให้ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................
สมาชิกเลขที.............. กู้เงิน จํานวน ........................................... บาท (......................................................)
ตามหนังสือเงินกู้สามัญ เลขทีสัญญา ........................... ลงวันที ........................................... และผู้กู้ได้รบั เงินไป
จากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว
ผู้คําประกันยินยอมคําประกันหนีดังกล่าวพร้อมดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีนันด้วย ตามหนังสือสัญญากูเ้ งินทีกล่าวแล้ว จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชําระหนี
จนครบถ้วนเสร็จสิน
ข้อ . ผู้คําประกันได้ยนิ ยอมคําประกันหนีดังกล่าวตามข้อ และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรือง
การส่งเงินงวดชําระหนี อัตราดอกเบีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามทีกล่าวไว้ในหนังสือเงินกู้สามัญ
นั นโดยตลอดแล้ว และยิน ยอมปฏิบ ัติต ามข้อ ผู ก พัน นั น ๆ ทุ ก ประการ จนกว่ าหนี สิน และค่ าสิน ไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชําระครบถ้วนแล้ว
ข้อ . ผูค้ าประกั
ํ
นยอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
ไม่ เป็ นเหตุ ให้ ผู้ คํ าประกัน หลุ ด พ้ น จากการคํ าประกัน รายนี จนกว่ า ผู้ ท ีผู้ คํ าประกัน ไว้นี จะได้ใ ห้ ส มาชิก อื น
ซึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควนเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
ข้อ . ในกรณีทผูี ้คําประกัน ต้ องชําระหนี ให้แก่ สหกรณ์ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ ได้ส่ งหนังสือ
บอกกล่ า วให้แ ก่ ผู้คํ าประกัน แล้ว ภายในหกสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ทีผู้กู้ ผ ิด นั ด ผู้คํ าประกัน ยิน ยอมชํ า ระหนี โดยให้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผู้จา่ ยเงินได้รายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอืนใดทีทางราชการหรือหน่ วยงานต้น
สังกัดจะพึงจ่ายให้ผู้คําประกันหัก เงินดังกล่ าวเพือชําระหนี ทังสินทีผู้คําประกันจะต้ อ งชําระแทนผู้กู้ให้เสร็จสิน
เสียก่อนได้
ผูค้ าประกั
ํ
น........................................................

-2ข้อ . บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดซึงตามกฎหมายหรือตามสัญญา
กําหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็ นหนังสือ สหกรณ์จะส่งให้แก่ผคู้ าประกั
ํ
นโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่
ผู้ คํ าประกัน ตามทีอยู่ปั จ จุบ ัน ทีผู้คํ าประกัน ได้แ จ้ง ไว้ในข้า งต้ น ของสัญ ญานี หรือ ทีอยู่ท ีผู้คํ าประกัน ได้แ จ้ง
การเปลียนแปลงไว้เป็ นหนังสือครังหลังสุดแล้ว ให้ถอื ว่าได้ส่งให้แก่ผู้คําประกัน และผู้คําประกันได้รบั และทราบ
หนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออืนใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
ข้อ . กรณี ท ีผู้กู้ถ ึงแก่ ค วามตายและสหกรณ์ ฯ มิไ ด้ฟ้ องร้อ งบังคับ เอาแก่ ท ายาท กองมรดก
ผูส้ บื สิทธิ หรือผูร้ บั ช่วงสิทธิของผูก้ ู้จนล่วงพ้นระยะเวลา ปี นับแต่วนั ทีผู้กู้ถงึ แก่ความตายแล้วก็ตาม ผูค้ าประกั
ํ
น
ตกลงไม่ยกเหตุทคดี
ี ขาดอายุความมรดกนันขึนเป็ นข้อต่อสู้กบั สหกรณ์ฯ และยังคงยินยอมรับผิดชดใช้หนีจํานวนที
ผูก้ ยู้ งั คงค้างชําระอยูก่ บั สหกรณ์ฯ นันต่อไปจนครบถ้วน
ผู้คําประกันได้อ่านและทําความเข้าใจข้อ ความในหนังสือนี ตลอดแล้ว เห็นว่ าถูก ต้อ งตรงกับ ที
ตกลงกัน จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชือ).…………………………………….…ผูค้ าประกั
ํ
น
(.........................................................)
(ลงชือ).……………………………………พยาน
(..............................................................)

(ลงชือ).………………………..……………พยาน
(..................................................................)

คํายิ นยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผูี ค้ าประกั
ํ
นมีค่สู มรส)
เขียนที ...............................................
วันที ...........เดือน........................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................เป็ นคู่สมรสของ
นาย/นาง/นางสาว...................................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผู้คาประกั
ํ
น เงินกู้สามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสือกูเ้ งินสามัญข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
......................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คํายินยอม
(.........................................................)
......................................................ผูค้ าประกั
ํ
น
(.........................................................)
คําเตือน การปลอมแปลงเอกสารหรื อลงลายมือชื อของผู้อืนถือว่ าเป็ นความผิดตามกฎหมาย

