หนังสือเงินกูท้ ่ี ……..…/………..…
ชื่อผูก้ ู ้ …………………………….

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด

หนังสือสัญญาค้าประกัน
ที…่ ………………………/………….……………
ชื่อผูค้ า้ ประกัน………………………….…………………………………
วันที…่ ………………………………..………….……
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………..….…….………………………………….…ปัจจุบนั อายุ…..……..ปี สมาชิกเลขที…่ ….…..…
อายุสมาชิก……..…ปี สถานภาพ  โสด  สมรส  อืน่ ๆ.............................. เป็ น  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจา
ตาแหน่ง………..…………………..….…สังกัด ………………………………….……คณะ/สานัก………………..………..…..…………ประจา มจธ.  บางมด
 บางขุนเทียน  ราชบุรี  อืน่ ๆ................................................ โทรศัพท์ทท่ี างาน ……….…..…โทรศัพท์มอื ถือ …….………….…………..
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั บ้านเลขที.่ ......................... หมู่ท.่ี .............. ซอย..................................................... ถนน......................................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ..................
ได้ทาหนังสือคา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด ซึง่ ต่อไปนี้ในหนังสือคา้ ประกันนี้จะใช้คาว่า
“สหกรณ์” เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามทีส่ หกรณ์ได้ให้ (ชื่อผูก้ ู)้ .................................................................................................................... กูเ้ งิน จานวนเงินกู ้
...........................................บาท (................................................................................................................ ..............................) ตามหนังสือ
สัญญากูเ้ งินที.่ ............../.............. ลงวันที่ .....................................................และผูก้ ูไ้ ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคา้
ประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้นนั้ ด้วย
ข้อ 2. เมือ่ ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมคา้ ประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย
และการเรียกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือ สัญญากูเ้ งินนัน้ โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามข้อผูก พันนัน้ ๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี้สนิ และค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้า พเจ้า ยอมเข้า ค ้า ประกัน การช าระหนี้ ต้น เงิน จ านวน…………………………………..….…………………………………………บาท
(....................................................................................................................................) พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยตามหนังสือสัญญากูเ้ งิน ตลอดจน
ค่าสินไหมทดแทน ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้นนั้ ด้วย และในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นที่สหกรณ์ตอ้ งเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ า้ พเจ้า
ยอมให้สหกรณ์เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามทีส่ หกรณ์เห็นสมควรเมือ่ ใดก็ได้ ทัง้ นี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการคา้
ประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ข่ี า้ พเจ้าคา้ ประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอืน่ ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทน
ข้อ 4 ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู ้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล ้วภายในหกสิบวันนับแต่
วันทีล่ ูกหนี้ผดิ นัดข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผูบ้ งั คับบัญชาทีข่ า้ พเจ้าสังกัดหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า หักจานวน
เงิน
ณ ทีจ่ ่าย ชาระหนี้ซง่ึ ข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ สหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือ
ยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดมอบไว้สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มอี ยู่ตลอดไป ทัง้ นี้ จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเ้ งิ นที่
ข้าพเจ้าได้คา้ ประกันนัน้ โดยสิ้นเชิง
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าออกจากราชการหรืองานประจาตามข้อบังคับ ข้อ 15 และยังชาระหนี้ดงั กล่าวในวรรคต้นไม่เสร็จสิ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าทีผ่ ูไ้ ด้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซง่ึ เป็ นผูจ้ ่ายเงินสะสม บาเหน็จ บานาญ และเงินอืน่ ใดทีท่ างราชการ

-2หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้าหักเงินดังกล่าวชาระหนี้ พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ได้
ข้อ 5. ในการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามทีอ่ ยู่ทป่ี รากฏในหนังสือคา้ ประกันนี้ หากข้าพเจ้าเปลีย่ นแปลงทีอ่ ยู่ จากทีไ่ ด้
แจ้งในหนังสือคา้ ประกันฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือคา้ ประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ

……………………………………………………….……
(…………………………………………………………..)

ผูค้ า้ ประกัน

ลงชื่อ

………………..……………………………………………
(…………………………………………………………..)

พยาน

ลงชื่อ

………………..……………………………………………
(....................................................................)

พยาน

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ูค้ า้ ประกันมีคู่สมรส)
ข้าพเจ้า……………………………………………………..………..เป็ นคู่สมรสของ………………………………………...……………………………
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ า้ ประกันเงินกูจ้ ากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือคา้ ประกันสาหรับเงินกูข้ า้ งต้นนี้และข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
…………………………………………………….คู่สมรสผู ให้
้ คายินยอม
(……………………………………………………)

………………………………………………………ผูค้ า้ ประกัน
(…………………………………………………..…)

