รับที.่ ................................./............................
วันที.่ .................../....................../...................
เอกสารประกอบการกู
1. สําเนาบัตรผูกู / คูสมรส (ถามี)
2. สลิปเงินเดือน
3. สําเนาบัตรผูค้ําประกัน / คูสมรส (ถามี)
** กรณีคูสมรส เสียชีวติ หรือ หยา
ใหใชสําเนาใบมรณบัตร และใบหยา แนบฯ

หนังสือกูท.ี่ ................................/....................
วันที.่ ................../...................../.....................

คําขอกูเงินพิเศษ

การรับเงินกูของสมาชิก
รับเช็คดวยตนเอง
โอนเขาบัญชีธนาคาร......................................
เลขที่บัญชี.......................................................
หมายเลขโทรศัพทติดตอ...............................

เขียนที่โรงเรียน/สํานักงาน.................................……….…………..……

วันที…่ …….………………………..…………………………..…….…..………….
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด
ขาพเจา ………………………………………………………….....................สมาชิกเลขทะเบียนที่………….…..…..อายุ...................ป
เลขประจําตัวประชาชน ---- เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา
 ขาราชการบํานาญ ตําแหนง....................................สังกัด.............................................บรรจุเขารับราชการเมื่อ..................
เงินไดรายเดือน เดือนละ.............................................. บาท เงินประจําตําแหนง.......................................................บาท/เดือน
รายไดอื่น เดือนละ...................................บาท มีหุน จํานวน.............................หุน เปนเงิน..................................................บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ .................หมูท.ี่ ..............ถนน..........................................ตําบล...............................................
อําเภอ............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย. .........................โทรศัพท....................................
ขอเสนอคําขอกูเงินพิเศษ เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินพิเศษจากสหกรณ ประเภท
 เงินกูพิเศษเพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง วงเงินกู.....................................................................บาท
 เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
วงเงินกู. ....................................................................บาท
 เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินกู.....................................................................บาท
โดยมีวัตถุประสงคในการกูเงินเพื่อ ………………………………………………………..…………………………………………..
ขอ 2. หลักประกันเงินกูของขาพเจาใชตามประเภทเงินกูพิเศษ มีดังนี้
2.1 ขาพเจาขอเสนอบุคคลค้ําประกันจํานวน..................คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้ คือ
ชื่อ
ลําดับ

สมาชิก
ทํางานประจําใน
เลขทะเบียนที่ ตําแหนงและสังกัด

เงินเดือน/
คาจาง

ลายมือชื่อ
ผูค้ําประกัน

1.
2.
2.2 ใชหลักทรัพยค้ําประกันตามราคาประเมินไมนอยกวาวงเงินที่ขอกู คือ
2.2.1........................................................................................................................................................................
2.2.2………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
ขอ 3. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ.......................ตอป

ขอ 4. ถาขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจาขอชําระคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนแบบ
 ตนเงินเทากันทุกงวด ๆละ ............................... บาท พรอมดวยดอกเบี้ย จํานวน.......................งวด
 ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ๆ ละ.......................................บาท จํานวน........................งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน................................................พ.ศ. .....................เปนตนไป
ขอ 5. ในการรับเงินกู ขาพเจาขอทําหนังสือกูสําหรับเงินกูพิเศษใหไวตอสหกรณฯ ตามระเบียบสหกรณกําหนด
ขอ 6. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาไดรับความยินยอมจากคูสมรส ซึ่งพรอมที่จะทําคํายินยอมใหไวเปนหลักฐานตามแบบ
ที่สหกรณกําหนด
ขอ 7. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาใหขอความจริงและความรวมมือแกกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่ง
สหกรณมอบใหสอบสวนหรือทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษรายนี้
ลงชื่อ......................................................................ผูขอกูเงิน
(.....................................................................)

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
วันที่…………เดือน………………………พ.ศ…….…...
ขาพเจาไดพิจารณา ตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังนี้
1. ความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูเงิน ซึ่งชี้แจงไวในคําขอกูเงินนี้ เปนความจริงหรือไมเปนความจริง
จริง
ไมจริง
2. ในเวลาปจจุบันนี้ผูขอกูเงินอยูในระหวางการสอบสวนหรือตองโทษทางวินัยหรือจะขอลาออกจากงานประจําหรือไม
มี

ไมมี

3. ผูขอกูเงิน มีรายไดพอที่จะชําระหนี้เงินกูตามที่ขอกูหรือไม
มี

ไมมี
ลายมือชื่อ…………………………………………………….ตําแหนง…….……………..…………..…….
(………………..……………………………….…)

(รายการตอไปนี้ เจาหนาที่ของสหกรณกรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกูเงินพิเศษ
จํานวนเงินกู… ………………..........…………….………บาท
เงินได
ราย
เดือน
(บาท)

เงินคาหุน
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู
(บาท)

ตนเงินกูคงเหลือ
พิเศษ
น/ส กูที่
(บาท)

สามัญ+สวัสดิการ

น/ส กูที่

(บาท)

เพื่อเหตุฉุกเฉิน
น/ส กูที่
(บาท)

รวม
(บาท)

หมายเหตุ (1.) เคยผิดนัดการสงคืนเงินกูหรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม  เคย  ไมเคย
(2.) ขอชี้แจงอื่นๆ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………...
(3.) รายชื่อผูค้ําประกัน ตามรายละเอียดในหนังสือขอกูเงินพิเศษ ที่ผูขอกูเสนอนั้น ไดตรวจสอบแลว
ปรากฏวา มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบของสหกรณ

……….…………………………………………..เจาหนาที่
(……………………….………………………….)
………..…../…………………/………..…..

สหกรณไดรับยกเวนไมตอง
ติดอาการแสตมป
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือสัญญากูเงินพิเศษ
เลขที.่ ...................../...........................
วันที.่ ...........เดือน...............................พ.ศ.................
ขาพเจา...................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.............................อายุ...................ป
เลขประจําตัวประชาชน ---- เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา
 ขาราชการบํานาญ ตําแหนง............................................................สังกัด.......................................................บรรจุเขารับ
ราชการเมื่อ..........................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ...........................บาท รายไดอื่น เดือนละ...............................บาท
เงินประจําตําแหนง………………………….......บาท มีหุน จํานวน...........................หุน รวมเปนเงิน ...................................... บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที.่ ......................หมูท.ี่ .....................ถนน.................................................ตําบล.........................................
อําเภอ...........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท.........................................
ขอทําหนังสือกูเงินพิเศษใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด ซึ่งตอไปในหนังสือกูเงินนี้จะใช
คําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินพิเศษจากสหกรณ เปนจํานวน.........................บาท(...................................................................)
และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้นในวันที่ทําหนังสือกูนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาจะใชเงินกูครั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงการกูดังนี้
2.1 ………….…………………….………..…………………………………………………………………………………………..…….……………
2.2 ………………………………….….…..……………………………………………………………………………..………………….……………
2.3 ………………………………….………..………………………………………………………………………………..……………….……………
ขอ 3. ตราบใดที่ขาพเจายังสงคืนเงินกูรายนี้ไมแลวเสร็จ ขาพเจายินยอมและพรอมที่จะอํานวยความสะดวกแก
คณะกรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งไดรับมอบหมายจากสหกรณในการสอบสวนการใชจายเงินกูหรือตรวจสอบทรัพยสิน
ที่ใชค้ําประกันเงินกูรายนี้และขาพเจาจะชี้แจงขอความเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนหรือตรวจสอบนั้นใหทราบตามความประสงค
ขอ 4. ในกรณีที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่คณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบไวแลวนั้นขาพเจา
จะเสนอรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบจากบุคคลผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อการนี้
ขอ 5. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหกับสหกรณในอัตรารอยละ ......................... ตอป
ขอ 6. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอชําระคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนแบบ
 ตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ ................................. บาท พรอมดวยดอกเบี้ย จํานวน...................งวด
 ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวดๆ ละ............................บาท
จํานวน...................งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน..............................................พ.ศ. ..................... เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว
สําหรับงวดนั้นๆ

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่สหกรณจะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 7. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ยตาม ขอ 6. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่
ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินได
รายเดือน และเงินไดอื่นของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวยความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมหักเงินได
รายเดือนและเงินไดอื่นมอบไว ทั้งนี้ จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูพิเศษนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 8. เพื่อเปนหลักประกันการกูเงินตามสัญญากูเงินนี้ ขาพเจาไดนําหลักทรัพยไดแก
 8.1 บุคคลค้ําประกันจํานวน ................. คน ตามรายชื่อในใบคําขอกูเงินพิเศษ
 8.2 อสังหาริมทรัพย/สิ่งปลูกสราง รายละเอียดตามใบคําขอกูเงินพิเศษ..............................................
 8.3 อื่น ๆ ..............................................................................................................................................
ขอ 9. ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา เมื่อไดรับ
มอบหมายจากสหกรณโปรดหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อ
จายตอสหกรณดวย
ขอ 10. ตราบใดที่ขาพเจายังสงคืนเงินกูรายนี้ไมเสร็จ ขาพเจาจะไมใหเชาหรือโอนกิจการหรืออาคารหรือที่ดินหรือ
ทรัพยสินซึ่งใชเงินกูอื่นไมวาบางสวนหรือทั้งหมด เวนแตกรณีที่จําเปนซึ่งตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณกอน ขาพเจายินยอมใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเขาตรวจสอบดูสภาพที่ดินและสิ่งปลูกสราง
หรือซอมแซมใหอยูในสภาพเดิมไดทุกเมื่อ
ขอ 11. ขาพเจายินยอมจะปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ หากขาพเจาไมปฏิบัติตามหรือผิดสัญญา
ขอหนึ่งขอใด เงินกูรายนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 12. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาประสงคจะขอออก หรือ ยายจากราชการ
หรืองานประจําขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้น
เสียกอนแลวจึงจะขอออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา
ขอ 13. หากมีการบังคับคดีใด ๆ ก็ตาม ขาพเจายินยอมใหสหกรณโอนหุนของขาพเจาที่มีอยูกับสหกรณชําระหนี้
สหกรณกอนได
ขอ 14. “ผูกู” ยินยอมให “ผูใหก”ู โอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจาก “ผูกู”ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหกับบุคคล
อื่นได และใหถือวา “ผูใหก”ู ไดบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรองดังกลาวให”ผูกู” ทราบแลวและถา “ผูกู” ไดรับการทวงถามให
ชําระหนี้เมื่อเงินกูครบกําหนดชําระหนีแ้ ลว / หรือที่ถือวาครบกําหนดชําระหนี้ตามสัญญานี้แลว จากผูรับโอนสิทธิเรียกรอง
“ผูกู” จะชําระใหกับผูรับโอนสิทธิเรียกรองพรอมดวยดอกเบี้ยตามสัญญานี้ทันที
ขอ 15. หากมีการฟองรองบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ขาพเจาผูกูยินยอมใหสหกรณฟองคดีไดที่เขตศาล
ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานสหกรณ ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูพิเศษนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงได
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ......................................................................ผูกูเงิน
(.............................................................................)

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

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

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที.่ .......................................................
วันที.่ ..........เดือน...............................พ.ศ.............
ขาพเจานาย/นาง..........................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง..............................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินพิเศษของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือกูเงินพิเศษขางตนนี้และขาพเจาไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาคูสมรส
ลงชื่อ.....................................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม
(.......................................................................)
ลงชื่อ ........................................................................ผูกูเงิน
(........................................................................)

ขาพเจา..........................................................................ไดรับเงินกูจํานวน.................................................บาท
(.....................................................................) ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูพิเศษนี้ไปเปนการถูกตองแลว ณ
วันที.่ ..........เดือน...........................พ.ศ................ โดย  เปนเงินสด  เช็ค  โอน/นําเงินฝากบัญชีของขาพเจา
ชื่อธนาคาร..............................................................สาขา...................................บัญชีเลขที.่ .........................................................
ลงชื่อ..........................................................ผูรบั เงิน
(.......................................................................)

ลงชื่อ........................................................เจาหนาที่ผูจายเงิน ลงชื่อ..................................................เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร
(..............................................................)

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

................./........................./...............

............../........................../..................

หนังสือเงินกูที่................./..................
ชื่อผูกู.................................................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูพิเศษ

ทะเบียนผูค้ําประกัน
เลม...............หนา.............
สหกรณไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมป
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที.่ ................./................
วันที.่ ................เดือน.............................พ.ศ................
ขาพเจา...........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................อายุ.....................ป
เลขประจําตัวประชาชน ---- เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา
 ขาราชการบํานาญ ตําแหนง..........................................................สังกัด..........................................................บรรจุเขารับ
ราชการเมื่อ..........................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ...........................บาท รายไดอื่น เดือนละ...............................บาท
เงินประจําตําแหนง………………………….......บาท มีหุน จํานวน...........................หุน รวมเปนเงิน ...................................... บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ....................หมูท.ี่ ...................ถนน................................................ตําบล..............................................
อําเภอ..........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย. .........................โทรศัพท...................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะ
ใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่ นาย/ นาง / นางสาว.............................................................................ไดกูเงินของสหกรณตามหนังสือกู
เงินพิเศษ................../................. วันที.่ ............................................จํานวนเงินกู. ...................................บาท พรอมดอกเบี้ยตาม
สัญญานั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางลูกหนี้รวมโดยไมมีจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายนี้
ขอ 2. ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึง
กําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูพิเศษนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
ขอ 3. ในกรณีที่สหกรณยอมผอนเวลาสงเงินงวดชําระหนี้ตามที่กําหนดไวนั้นใหแกผูกู ขาพเจาถือวาการผอนเวลา
เชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย จึงใหถือวาขาพเจาตกลงในการผอนเวลานั้นๆ ดวยทุกครั้ง
ขอ 4. เมื่อปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สิน ซึ่งขาพเจาค้ําประกันไวนี้ใหแกสหกรณตามขอผูกพันไมวาจะเปนเพราะเหตุ
ใดๆ ไมวาผูกูยังมีตัวตนอยูหรือไม และสหกรณไดแจงความนั้นใหขาพเจาทราบ ขาพเจายอมรับผิดชําระหนี้ใหแกสหกรณ
แทนผูกูทันทีโดยมิพักใชสิทธิของผูค้ําประกัน ตามมาตรา 688,689,690 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นแต
ประการใดเลย
ขอ 5. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การที่ขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณนี้ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุ
ใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 6. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผู
จายเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้นจากเงินไดรายเดือน
และเงินไดอื่นของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือน
และเงินไดอื่นมอบไวทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูพิเศษนั้นโดยสิ้นเชิงแลว

-2ขอ 7. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขอ 8. หากมีการฟองรองบังคับเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ขาพเจาผูค้ําประกันยินยอมใหสหกรณฟองคดีไดที่
เขตศาลซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานสหกรณ
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(..............................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูจัดการ
(..............................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(..............................................................)

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที.่ ............................................................
วันที.่ .............เดือน...................................พ.ศ................
ขาพเจานาย/นาง.............................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง.......................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูพิเศษของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือค้ําประกัน
เงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาคูสมรส
ลงชื่อ ……………………………………………......คูสมรสผูใหคํายินยอม
(..............................................................)
ลงชื่อ............................................................ผูค้ําประกัน
(..............................................................)
หมายเหตุ
ผูค้ําประกันตองใหสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/หรือสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันไวประกอบ
เปนหลักฐานไวกับสหกรณดวย
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ ขาพเจาไดตรวจบัตรประจําตัวและลายมือชื่อผูค้ําประกัน และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้ไดทําขึ้น
โดยถูกตอง
ลงชื่อ...........................................................................เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร
(...................................................................)
.............../.........................../...............

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย
เขียนที่…………………………………………………..………………….
วันที…่ ……เดือน………………….พ.ศ……..…….
ขาพเจา……………………………….………………………………..…อายุ………….…ป ปจจุบันอยูบานเลขที่………..…..หมูที่….……
ตรอก/ซอย…………………………...ถนน…………………………………ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต……………..….……
จังหวัด…………..………………รับราชการสังกัด………………………………………………………………….ตําแหนง…………….……………...และ
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่……..……..…....มีความ
ประสงคใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสํานักงาน
................................................................................................... ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึง
ไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด แจงในแตละเดือนและสง
ชําระหนี้ ชําระคาหุนหรือเงินอื่นๆ แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด แทนขาพเจา
ทุกเดือน
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคํา
ในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวทสี่ หกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดลําปาง จํากัดเพื่อประสานกับตนสังกัด ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจา และขาพเจาไดสําเนาสงใหกับตนสังกัดอีกทางหนึ่ง
เพื่อ ไวเปนหลักฐานดวยแลว

ลงชื่อ…………………………………………….……………….ผูใหคํายินยอม (ผูกู)
(…………………………..……………..……..……….)
ลงชื่อ…………………………..………………………..…………พยาน
(…………………………………………………………….)

ภาระผูกพันสําหรับผูค้ําประกัน
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลําปาง จํากัด / ผูค้ําประกัน ทุกทาน
กอนที่ทานจะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผูค้ําประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา
ค้ําประกันใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําสัญญาค้ําประกันการที่ผูค้ํา
ประกันลงลายมือชื่อในสัญญาค้ําประกันให (ผูกู)
เพื่อค้ําประกันหนี้

ประเภทสามัญ

นาย

นาง

นางสาว ....................................................................

ประเภทเงินกูพ ิเศษ ระหวาง สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด

ลําปาง จํากัด (ผูใหกู) กับ ผูกู ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผูค้ําประกัน จะตองรับผิดชอบอยางจํากัด ตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน
2. ผูค ้ําประกันจะตองรับผิดชอบตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกูคางชําระกับผูใหกูตามสัญญากูยืมเงินและอาจ
ตองรับผิดชอบชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกดวย
3. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญากูยืมเงินและเงินกูเพิ่มเติมที่จะมีขึ้นตอไป
4. ผูค้ําประกันตองรับผิดชอบรวมกับผูกู
5. เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้ทั้งหมดที่ผูคางชําระ
โดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรองหรือบังคับเอาจากผูกูกอน
6. เปนสัญญาค้ําประกันตอเนื่องกันไปไมจํากัดเวลา ผูค้ําประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนได
7. ผูค้ําประกันไมหลุดพนจากความรับผิดชอบแมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู
นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดชอบตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา
ค้ําประกันสหกรณฯ ไดแจงภาระผูกพันใหผูค้ําประกัน ไดรับทราบแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

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

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

(ลงชื่อ) ............................................................ เจาหนาที่สหกรณ
(...........................................................)

