สอ.กสอ. 02/2562
รับคำขอกูที่........................................

สัญญาเงินกูที่ ……...…………..………....

วันที่...................................................

วันที่ ………………..………………………….

คำขอกูเงินกูสามัญ
เขียนที่……………………………………….…….
วันที่............./......................./.................
เรียน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จำกัด
ขาพเจา………………………………................................................…เลขทะเบียนสมาชิก………….…....…สังกัด..................................

อายุ.................ป เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจำ  พนักงานราชการ ตำแหนง............................................................
โทรศัพทที่ทำงาน……………………………….…..……โทรศัพทมือถือ….......................................…..เงินไดรายเดือน..……..……..……………..บาท
สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  หมาย ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่……………….……หมูที่……..…ตรอก/ซอย......…...…….
ถนน…………………………….…….…ตำบล/แขวง…..………..……..……..…..อำเภอ/เขต…………..…………………จังหวัด…………...……….…………….
รหัสไปรษณีย………..……….….โทรศัพท………………….…………………
ขอเสนอคำขอกูเงินกูสามัญดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ จำนวน……….…………………..บาท (………...……………………….………………….…………….)
โดยจะนำไปใชเพื่อ (ตามเอกสารประกอบการขอกูทแี่ นบ) ……….………………….…………………………………………..…...………….……...............
ขอ 2. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนงวดรายเดือนเทากัน (ดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ
กำหนด) เปน จำนวน......................งวด ตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 3. ขาพเจาขอเสนอหลักประกัน ดังนี้
 สมาชิก โดยขอผูกพันตนทีจ่ ะค้ำประกันเงินกูของขาพเจา จำนวน..............................คน
ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

1.
2.
3.
4.
5.

 ทำประกันชีวิตเพื่อค้ำประกันเงินกู

เลขทะเบียนสมาชิก

สังกัด

-2ขอ 4. ขาพเจาประสงคขอรับเงินกู โดยใหสหกรณโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามที่ระบุ
(ชื่อบัญชีจะตองเปนชื่อของสมาชิกเทานั้น)
 ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณิชย  ธนาคารกรุงเทพ
ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี

สาขา ………………………………………………….…….…….

 สหกรณ ประเภท  ออมทรัพย  ออมทรัพยพิเศษ เลขที่บัญชี
ขอ 5. ขาพเจาขอรับรองวาไมไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยมื เงิน
ขอ 6. ขาพเจาขอรับรองวา เมือ่ เกษียณอายุราชการ ขาพเจาจะขอรับเงินหลังเกษียณอายุราชการ ดังนี้
 รับเปนเงินบำนาญ ประมาณเดือนละ..........................................................................บาท
 รับเปนเงินบำเหน็จ (อายุราชการ............ป) ประมาณ...............................................บาท
 รับเปนเงินบำเหน็จรายเดือน ประมาณเดือนละ.........................................................บาท
โดยยินยอมใหสหกรณรับเงินดังกลาวมาชำระหนี้สหกรณได และขาพเจาไดแจงใหผูค้ำประกันรับทราบแลว หากขาพเจาดำเนินการผิด
จากคำรับรองในคำขอกูนี้ จะแจงใหสหกรณทราบถึงการเปลีย่ นแปลงดังกลาวโดยเร็ว และถาขาพเจาไมดำเนินการยินยอมใหสหกรณ
พิจารณาถือวาหนีต้ ามสัญญาเงินกูข องขาพเจาใหถึงกำหนดชำระหนีโ้ ดยสิ้นเชิง
ขอ 7. ขาพเจาไดใหผูบังคับบัญชาพิจารณาใหความเห็นในการขอกูเงินแลว
ขาพเจา……………………………………………………….ตำแหนง..............................................เปนผูบังคับบัญชา
นาย/นาง/นางสาว..................................................................................ไดพิจารณาตามความรูเ ห็น และตามทีไ่ ดสอบถามแลว
มีความเห็น ดังนี้
(1) ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคำขอกูนี้เปน
 จริง
 ไมจริง
(2) ในเวลานีผ้ ูขอกูมีพฤติการณซงึ่ อาจถูกใหออกจากงานประจำหรือไม  มี
 ไมมี
(3) ขอชี้แจงอืน่ ๆ (ถามี) ………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…….…….………………………….…………….ผูบังคับบัญชา วันที่............./................../.............
ขอ 8. ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงและตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบการใหเงินกูและขอบังคับ
ของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จำกัด ที่กำหนดไวทุกประการ
ลงชื่อ…………..…………………………….……………………………ผูก ู
(………………………………………..…………………………….)

สอ.กสอ. 02.1/2562
สัญญาเงินกูที่ .....................................
ชื่อผูกู.................................................

สัญญาเงินกูสามัญ

สหกรณไดรับยกเวนไมตองติดอากร
แสตมปตามประมวลรัษฎากร

ขาพเจา………………………………................................................…เลขทะเบียนสมาชิก………….…....…สังกัด..................................
อายุ.....................ป เลขประจำตัวประชาชน

เปน  ขาราชการ

 ลูกจางประจำ  พนักงานราชการ ตำแหนง.................................................โทรศัพทที่ทำงาน……………………………….…..……
โทรศัพทมือถือ….............................…..เงินไดรายเดือน..………..…………..บาท สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  หมาย
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่……………….……หมูที่……..…ตรอก/ซอย......………..……. ถนน………………………….…ตำบล/แขวง…………..……..…..
อำเภอ/เขต……………………….……….จังหวัด…………………....…………. รหัสไปรษณีย……..……..….โทรศัพท………….…………..…………….........
ขอทำสัญญาเงินกูส ามัญฉบับนี้ใหไวกับสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จำกัด ซึง่ ตอไปในสัญญาเงินกูน ี้จะเรียกวา
“สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณเปนเงิน……………………..................บาท (………………….……………………….…………………)
และขาพเจาไดรับเงินจำนวนที่กูดงั กลาวถูกตองครบถวนแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูพ รอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากัน โดยสหกรณคดิ ดอกเบี้ยในอัตราที่
สหกรณกำหนด เปนระยะเวลา.....................งวด (เวนงวดสุดทาย) และขาพเจาขอยืนยันวา เงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งตนเงินและ
ดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกำหนดชำระภายในวันสิ้นเดือนสำหรับงวดเดือนนั้นๆ
ในกรณีที่มีเหตุจำเปน ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูไดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ
ลวงหนา และขาพเจายินยอมชำระดอกเบี้ยเงินกูใหแกสหกรณ ตามอัตราที่ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจนกวาขาพเจาจะชำระหนี้
จนเสร็จสิ้น
ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณ
หักจำนวนเงินชำระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้นจากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวยความยินยอมนี้ใหมีอยู
ตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 4 ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีใดๆ ซึ่งกำหนดในขอบังคับของสหกรณวาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียก
คืนเงินกูใหถือวา เงินกูนี้เปนอันถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ใหไว

-2ขอ 5. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจำ ขาพเจา
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชำระหนีส้ ินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนีส้ ินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงินสะสม
สำหรับขาราชการ บำเหน็จ บำนาญ เงินกบข. เงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจางพึงจายใหแก
ขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชำระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเปนอันดับแรกกอนเจาหนีร้ ายอื่นได
ขอ 6. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมอยูร ะหวางถูกฟองเปนจำเลยในคดีลม ละลาย ไมอยูระหวางถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ
ทรัพยชั่วคราว และหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ขอ 7. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวในสัญญาเงินกูเปนความจริงทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบวาขอมูลเปน
เท็จ ทำใหสหกรณไดรับความเสียหาย ขาพเจาจะไมยกมาเปนขอตอสู และยินยอมใหสหกรณดำเนินตามกฎหมายกับขาพเจาไดทันที
ขอ 8. หากขาพเจาไดยายที่อยูจ ากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที ถาขาพเจา
มิไดแจงใหสหกรณทราบ และหากมีการดำเนินคดีเกีย่ วกับหนี้สินตามสัญญาเงินกูน ี้ใหถือวาขาพเจายังคงมีภูมิลำเนาอยูต ามที่ระบุไวใน
สัญญาเงินกูนี้ทุกประการ
ขอ 9. ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลีย่ นขอบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการดำเนินการ และขาพเจาสัญญาวาจะ
ปฏิบัติตาม โดยใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาเงินกูนี้ดวย
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาเงินกูนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ…………..…………………………………ผูกู
(………………..………………………….)
คำรับรองลายมือชื่อผูกู
ขาพเจา..............................................................................เปน  เจาหนาที่สหกรณ  ตัวแทนสหกรณ
 ผูบังคับบัญชา  อุตสาหกรรมจังหวัด ขอรับรองวา..............................................................................กูเงินกับสหกรณ
ออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จำกัด ตามสัญญาเงินกูส ามัญขางตนนี้ และผูกไู ดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาจริง

ลงชื่อ………………….……………………………….....ผูรับรองลายมือชื่อ
(………………………………….………..……..……)

ลงชื่อ……………….…………….…………………….….พยาน
(……………………….....……………….……..……)
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คำยินยอมของคูส มรส
ขาพเจา ................….……………………………………………เปนคูสมรสของ.……………………..……………………..…..……
ยินยอมให........….………….….………..………….….……………คูสมรสของขาพเจากูเงินกับสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
จำกัด ตามสัญญาเงินกูสามัญขางตนนี้ และขาพเจายินยอมรับผิดชอบตอหนี้เงินกูที่คูสมรสมีตอสหกรณ
ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือชือ่ ของคูสมรสของขาพเจาจริง

ลงชื่อ………………….……………………………...……….....คูสมรสผูกู

ลงชื่อ……………………….………………………….….ผูกู

(………….……………………………………..……..……)

(………………………………………….……..……)

ผูกูรับเงินกูตามสัญญาเงินกูสามัญ
ขาพเจา ………………………………………..…………………….……ไดรับเงินกู จำนวน.......................................บาท
(........................................................................................) ตามสัญญาเงินกูนี้ถูกตองครบถวนแลว จึงขอลงชื่อไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ………………………………..…………….……….....ผูกูรับเงิน
(……………………………………………..……..……)

. ลงชื่อ……………..….………………………….….เจาหนาที่การเงิน
(………….……………………….……..……)
วันที่............./................../.............

วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู
ในการประชุมครั้งที่………………..….……...วันที่…..............................……...……………กูไ ด………………..……......................………บาท
(………………………………………….………………………………..……..……)
ลงชื่อ..……………...………………...…………..กรรมการและเลขานุการเงินกู
(……………..…………….………....……)

สอ.กสอ. 02.2/2562
สัญญาเงินกูที่ .....................................
ชื่อผูกู.................................................

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ

สหกรณไดรับยกเวนไมตองติดอากร
แสตมปตามประมวลรัษฎากร

ขาพเจา………………………………................................................…เลขทะเบียนสมาชิก………….…....…สังกัด..................................
อายุ.....................ป เลขประจำตัวประชาชน

เปน  ขาราชการ

 ลูกจางประจำ  พนักงานราชการ ตำแหนง.................................................โทรศัพทที่ทำงาน……………………………….…..……
โทรศัพทมือถือ….............................…..เงินไดรายเดือน..………..…………..บาท สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  หมาย
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่……………….……หมูที่……..…ตรอก/ซอย......………..……. ถนน………………………….…ตำบล/แขวง…………..……..…..
อำเภอ/เขต……………………….……….จังหวัด…………………....……………รหัสไปรษณีย……..……..….โทรศัพท………….…………..…………….........
ไดทำสัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญฉบับนี้ใหไวตอสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งตอไปในสัญญาค้ำประกันนี้
เรียกวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให..........................................................................................................................กูเงินกูกับสหกรณ
จำนวน.....................................................บาท (.................................................................................................) ตามสัญญาเงินกูส ามัญที่
................................................ลงวันที่.....................................................และผูกไู ดรบั เงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอม
ค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกำหนดตามที่กลาวไวในสัญญาเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตาม
ขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชำระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจา
หลุด พ นจากการค้ ำประกัน รายนี้ จนกวาผูที่ ขาพเจาค้ ำประกัน ไวนี้จะไดให สมาชิ กอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนิน การของสหกรณ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาทราบ
แลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน
และเงินอื่นใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน ณ ที่จาย ชำระหนี้ ซึ่งขาพเจาตองชำระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของ
ขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทำหนังสือใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมี
อยูตลอดไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูสามัญที่ขาพเจาไดค้ำประกันโดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ในกรณีที่ผูกูไมสามารถชำระเงินกูได เนื่องจากผูกูขาดคุณสมบัติตามขอบังคับของสหกรณนี้ ไมเปนเหตุใหผูค้ำ
ประกันหลุดพนจาการค้ำประกัน
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แสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรบั ชำระหนีจ้ นครบถวน
ขอ 7. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมอยูร ะหวางถูกฟองเปนจำเลยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ
ทรัพยชั่วคราว และหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ขอ 8. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ใหไวในสัญญาค้ำประกันเปนความจริงทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบพบวาขอมูล
เปนเท็จ ทำใหสหกรณไดรับความเสียหาย ขาพเจาจะไมยกมาเปนขอตอสู และยินยอมใหสหกรณดำเนินตามกฎหมายกับขาพเจาได
ทันที
ขอ 9. หากขาพเจาไดยายที่อยูจ ากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที ถาขาพเจา
มิไดแจงใหสหกรณทราบ และหากมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาค้ำประกันนี้ใหถือวาขาพเจายังคงมีภูมลิ ำเนาอยูต ามทีร่ ะบุ
ไวในสัญญาค้ำประกันนี้ทุกประการ
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ำประกันนีโ้ ดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
ตอหนาพยาน
ลงชื่อ…………..………………………….…………ผูค้ำประกัน
(………………..………….…………..……….)
คำรับรองลายมือชื่อผูค้ำประกัน
ขาพเจา..............................................................................เปน  เจาหนาที่สหกรณ  ตัวแทนสหกรณ
 ผูบังคับบัญชา  อุตสาหกรรมจังหวัด ขอรับรองวา.....................................................................ไดคำ้ ประกันเงินกูสามัญ
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จำกัด ตามสัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญขางตนนี้ และผูคำ้ ประกันไดลงลายมือชื่อ
ตอหนาขาพเจาจริง
ลงชื่อ………………….………………………..……..….....ผูร ับรองลายมือชื่อ
(……………………………………………..……..……)

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

คำยินยอมของคูส มรส
ขาพเจา ................….……………………………………………เปนคูสมรสของ.……………………..……………………..…..……
ยินยอมให........….……….…….………..…………..…....….เปนผูค้ำประกันเงินกูสามัญกับสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
จำกัด ตามสัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญขางตนนี้ และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
ขาพเจาขอรับรองวาเปนลายมือชือ่ ของคูสมรสของขาพเจาจริง
ลงชื่อ………………….………………..……......คูส มรสผูค้ำประกัน
(……………………..…………..……..……)

ลงชื่อ……..………….………………………….….….ผูค้ำประกัน
(………………..…………….…………....……)
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คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน
กอนที่จะลงนามในสัญญาค้ำประกัน ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกันให
เขาใจ โดยชัดเจน หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทำสัญญาค้ำประกัน การที่ผูค้ำ
ประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันกับสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อค้ำประกันหนี้ตาม
สัญญากูยืมเงินเลขที่.....................................................ลงวันที่.....................................................ระหวางสหกรณ
ออมทรัพยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม จำกัด (ผูใหกู) กับ นาย/นาง/นางสาว.............................................................
(ผูกู) ผูค้ำประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสำคัญ ดังนี้
1. ผูค้ำประกันจะตองรับผิดอยางจำกัดไมเกินวงเงินตามที่กำหนดในสัญญาเงินกูสามัญ
2. ผูคำ้ ประกันจะรับผิดตอสหกรณภายในวงเงินที่ผูกูคางชำระกับสหกรณตามสัญญาเงินกูสามัญและ
อาจตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกดวย
3. ผูค้ำประกันจะรับผิดในวงเงินกูตามสัญญาเงินกูสามัญ
4. ผูค้ำประกันตองรับผิดรวมกับผูกู
5. เมื่อผูกูผิดนัดชำระหนี้ สหกรณมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผูกูคางชำระ
โดยสหกรณไมจำเปนตองเรียกรองหรือบังคับเอาจากผูกูกอน
6. เปนสัญญาค้ำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไมจำกัดเวลาที่ผูค้ำประกันไมสามารถยกเลิก
เพิกถอนได
7. ผูค้ำประกันไมหลุดพนจากความรับผิดแมสหกรณยอมผอนเวลาใหแกผูกู
นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ำประกันยังมีหนาที่และความรับผิดตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา
ค้ำประกัน
ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ…………..…………………………………ผูค้ำประกัน
(………………..…………………………….)

เอกสารประกอบการกูเงินกูสามัญ
(รับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ)
 สลิปเงินเดือนของผูกูฉบับลาสุด
 สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ สมุดบัญชีเงินฝากสหกรณทใี่ ชในการรับเงิน
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูก ู และคูสมรสของผูกู
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูค ้ำประกัน และคูสมรสของผูค้ำประกัน
 สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหยา / สำเนามรณะบัตร / สำเนาการเปลีย่ นชื่อ – สกุล / อื่นๆ (ถามี)
 เอกสารประกอบการขอกู
 ใบคำขอเอาประกันชีวิตเพื่อค้ำประกันเงินกู

คำแนะนำ
1. สัญญาเงินกูส ามัญ ยังไมตองกรอกวันที่ เพราะสหกรณตองลงวันที่ในสัญญาเปนวันที่รับเงิน
2. การแกไขเอกสารใหขีดฆา และลงชื่อกำกับ (หามใชน้ำยาลบคำผิด) กรณีมีการแกไขหลายแหงขอใหสมาชิกจัดทำเอกสารใหม
3. การขอกูหามแกไขสาระสำคัญ ไดแก ชื่อ – นามสกุล จำนวนเงินกู (ตัวเลขและตัวอักษร) และลายมือชื่อทั้งหมด
4. การใหขอมูลอันเปนเท็จแกสหกรณ นอกจากจะเปนความผิดตามขอบังคับฯ อันอาจสงผลใหถูกลงโทษถึงขั้นใหออกจากสหกรณ
แลวยังอาจเขาขายเปนความผิดอาญา และอาจตองรับผิดชอบทางแพงในกรณีเกิดความเสียหายแกสหกรณดวย

