หนังสือเงินกูที่..................................

ทะเบียนผูค้ำประกัน

ชือ่ ผูกู...............................................

เลม.......................หนา............

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกูโครงการสวัสดิการครูไทยเพื่อครูพะเยา
ในหนี้ที่สมบูรณ
วันที่....................เดือน..............................พ.ศ..............
ข า พเจ า ...............................................................สมาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู พ ะเยา จำกั ด
เลขทะเบียนที่.....................อายุ.................ป เลขประจำตัวประชาชน……………………………………………………..
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง.....................................................สังกัด...............................................
อำเภอ.................................จังหวัดพะเยา ไดทำหนังสือค้ำประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ำประกันนี้จะใชคำวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ข อ 1. ตามที่ ส หกรณ ได ให ..................................................................................................กู เงิ น
จำนวนเงินกู....................................บาท (..............................................................................) ตามหนังสือเงินกู
โครงการสวัสดิการครูไทยเพื่อครูพะเยาที่............................. ลงวันที่.....................................และผูกไู ดรับเงินไป
จากสหกรณ โดยถู กต องแล ว ข าพเจ ายิ น ยอมค้ำประกัน หนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย และคาสิน ไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสง
เงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสำหรับเงินกู
โครงการสวัสดิการครูไทยเพื่อครูพะเยานั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ
จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชำระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปน
เหตุ ให ข าพเจ า หลุ ดพ น จากการค้ ำประกั น รายนี้ จนกวาผูที่ ข าพเจาค้ำประกั น ไวนี้ จ ะไดให ส มาชิก อื่น ซึ่ ง
คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว
ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน ณ ที่จายชำระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชำระ
ใหสหกรณจากเงินเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทำหนังสือยินยอม ใหหัก
เงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้
ตามหนั งสื อ กู เงิน โครงการสวั ส ดิ ก ารครูไทยเพื่ อ ครูพ ะเยาที่ ขาพเจ าได ค้ำประกั น นั้ น โดยสิ้ น เชิ งแล ว ทั้ งนี้
ขาพเจาตกลงสละสิทธิที่มีอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 688 มาตรา 689 และมาตรา 690
ขอ 5. ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบ
ไวใหสหกรณ เพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณ จะ
ไดรับชำระหนี้จนสิ้นเชิง
ลงชื่อ......................................................ผูค้ำประกัน

ลงชื่อ........................................... ผูจัดการ
/ขอ 6. ที่อยูที่ติดตอได…

ขอ 6. ที่อยูที่ติดตอได……………………………………………………………………………………………………………….
เบอรโทรศัพท………………………………….. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกลาวใดๆ ซึ่งสหกรณ สงไปยังที่อยู
ตามสัญญานี้ หากยายที่อยูโดยขาพเจามิไดแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ หรือสถานที่อยูที่แจงไวคนหาไม
พบหรือถูกรื้อถอนขาพเจายินยอมผูกพันใหถือวาหนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกลาวใดๆ ไดสงถึงขาพเจาโดย
ชอบแลว หากขาพเจาเปลี่ยนแปลงที่อยู จะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือภายใน 30 วัน นับแตที่มีการแจง
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สำคัญ
ลงชื่อ.............................................................ผูค้ำประกัน
(......................................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(......................................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(.....................................................................)
คำยินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ำประกันมีคูสมรส)
เขียนที่...........................................................
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ....................
ขาพเจา นาย/นาง....................................................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง
.......................................................................................ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ำประกันเงินกู
โครงการสวัสดิการครูไทยเพื่อครูพะเยาของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือค้ำประกันเงินกูขางตนนี้และ
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
.......................................................... คูสมรสผูใหคำยินยอม
(..........................................................)
................................................. ผูเขียน/พิมพ
(.................................................)

........................................... ประธานกรรมการ หรือ
รองประธาน หรือ
เหรัญญิก หรือเลขานุการ

................................................. ผูตรวจสอบ
(................................................)

........................................... ผูจัดการ

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน
ทำที่.........................................................
วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ.....................
ขาพเจา.................................................................อายุ.........ป ปจจุบันอยูบา นเลขที่..............หมูที่...........
ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง.................................................
อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด...............................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................................มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยที่
ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอม ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบำนาญ ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามที่สหกรณ ออมทรัพยครูพะเยา จำกัด แจงในแตละเดือนและสงชำระหนี้ ชำระคาหุนหรือเงินอื่น
แลวแตกรณี ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด แทนขาพเจา
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบำเหน็จ ขาพเจาจะจัดการชำระหนี้ซึ่ง
มีอยูตอสหกรณฯใหเสร็จสิ้นเสียกอน โดยจะยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินจากบำเหน็จและหรือเงินอื่นใด
ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ และสงเงินใหกับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด ตามจำนวนที่ไดรับแจง
แทนขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชำระหนี้แกทาง
ราชการแลว(ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวา จะไมถอนการใหคำยินยอม
ทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคำยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จำกัด
หนั งสือยิน ยอมฉบับ นี้ทำขึ้น โดยความสมั ครใจของขาพเจาเอง ได ตรวจสอบขอความและถอยคำใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม
(.........................................................................)

ลงชื่อ........................................................พยาน

ลงชื่อ...........................................................พยาน

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

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

