หนังสื อกูทีท้ ี่..................../.................
ชื่อผูก้ .ู้ ..............................................

ทะะเบียนผูค้ ้ าํ ปรระกัน
เล่ม.........................หน้า..................
า

หนังสื อคํา้ ประกักันเงินกู้สามั
า ญในหนีทีท้ ส่ มบูรณ์
สหกรณ์ ออมทรั
อ
พย์ สาธารณสุ
ส
ขจั
ข งหวัดอุดรธานี
ด
จํากัด
เลขทีที่...................../...........................
วันที่.............เดื
.
อนน..........................พ.ศ. ...............

ข้าพเจ้
พ า.........................................................................สมมาชิกเลขทะเเบียนที่...............................อายุ............ปีปี
เลขที่ประจําตั
า วประชาชนนเลขที่................................................................เป็ น ข้าราชการ/พพนักงานราชกการ/ลูกจ้างปรระจํา/
อื่นๆ (ระบุ)......................................ตําแหน่ง...............................................................สังกัด..................................................
ได้รับเงินเดือน/ค่
อ าจ้างเดือนละ............
อ
.............บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขทีที่............หมู่ททีี่........ซอย.................................
ถนน.....................................ตําบล/แขขวง...............................อําเภอ...............................จังหหวัด.....................................
รหัสไปรษณีณี ย.์ ............................โทรศัศัพท์.....................................ได้ทาํ หนังสื อคํ้าประกันไว้ต่อสหกรณ
ณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ซึ่งต่
ง อไปนี้ในหหนังสื อคํ้าประะกันนี้จะใช้คาํ ว่า “สหกรณ
ณ์” เพื่อเป็ นหลั
ห กฐานดังต่อไป
อ
ข้อ ๑. ตามที่สหกรณ์
ส
ได้ให้.....................
.
.......................................กูกูเ้ งิน จํานวนนเงินกู.้ .................................บาท
้ ญที่ ................../.................
(...............................................................................................) ตามหนังสื อกูสํส้ าหรับเงินกูสสามั
ลงวันที่......................................นั้น เพืพื่อนําไปใช้ในการ.............
น
.................................................................และผูก้ ไู้ ด้รับเงิ
บ น
ไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้
อ ว ข้าพเจ้จ้ายินยอมคํ้าประกั
ป นหนี้ดงั กล่าวพร้อมดดอกเบี้ย และคค่าสิ นไหมทดดแทน ตลอดจจนค่า
นั วย
ภาระติดพันอันเป็ นอุปกรรณ์แห่งหนี้น้ นด้
น
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าว ตามข้ข้อ 1 และททราบข้อผูกพันั ของผูก้ ใู้ นเรืรื่ องการส่ งเงินงวด
ชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคื
ย นเงินกูก้ ่อนถึ
อ งกําหนดตตามที่กล่าวไวว้ในหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงิงินกูส้ ามัญนั้นโดย
น
ตลอดแล้ว ข้ขาพเจ้ายอมปปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สน
สิ และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ภ
ติดพัน จะไดด้ชาํ ระครบถ้วนแล้
ว ว
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายอมรั
า บผูกพันั ว่า การออกจากการเป็ปนสมาชิกของงสหกรณ์ ไมม่วา่ เพราะเหตตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุ
น
ให้ขา้ พเจ้าหลุ
ห ดพ้นจากกาารคํ้าประกันรายนี
ร ้ จนกกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้า้ คํ้าประกันไวว้น้ ีจะได้ให้สสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมมการ
ดําเนินการขของสหกรณ์ เห็นสมควรเขข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ปรระกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๔. ในกรณ
ณี ทีขา้ พเจ้าต้องชํ
อ าระหนี้ให้หแก่สหกรณ์แทนผู
แ ก้ ู้ หลัลังจากสหกรณ
ณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวใให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิ
ภ
บ นนับแต่วนที
บวั
นั ่ลูกหนี้ผดิ นัด ข้าพเจ้ายิ
า นยอมชําระหนี้โดยให้ผบบัู ้ งคับบัญชา หรื อเจ้าหนน้าที่ผู ้
จ่ายเงินได้รายเดื
า อนและเงิงินอื่นใดของขข้าพเจ้า หักจํานวนเงิ
า
น ณ ที่จ่าย ชําระหหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าตต้องชําระให้สหกรณ์
ส
จากเงิงินได้
รายเดือนและเงินอื่นใดขอองข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอม ให้หกั เงินได้ด้รายเดือนและะเงิน

อื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญที่
ข้าพเจ้าได้ค้ าํ ประกันนั้น โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้
ให้สหกรณ์เพือ่ แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้ สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์ได้รับชําระหนี้
จนสิ้ นเชิง
ข้อ ๖. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดย
ทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคํ้าประกัน โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็น
ของผูบ้ งั คับบัญชา / หัวหน้างาน
เป็ นลายมือชื่อผูค้ ้ าํ ประกันจริ ง
...................................................
(................................................)
ตําแหน่ง....................................................

....................................................... ผูค้ ้ าํ ประกัน
(.....................................................)
.......................................................พยาน
(.....................................................)
.......................................................พยาน
(.....................................................)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวประชาชนและลายมือชื่อผูค้ ้ าํ ประกัน เห็นว่าหนังสื อคํ้าประกันนี้ได้ทาํ ขึ้นโดยถูกต้องแล้ว

.................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(...............................................................)
................../.............../....................

