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ที่ 1306/2561
20 มิถุนายน 2561
เรื่อง การเปดบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน(Revolving Credit)
เรียน สมาชิกทุกทาน
ตามที่สหกรณ ออมทรัพยธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร จํากัด (สอ.ธกส.) ไดพัฒ นา
ระบบงานเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน(Revolving Credit) โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
1.กรณีใชหลักประกันคาหุนค้ําประกัน
1.1 สมาชิกตองมีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป
1.2 สมาชิกตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 12 ของตนเงินกูรวมทุกประเภทที่มีอยูกับสหกรณ ณ วันที่อนุมัติ
เงินกู
1.3 สมาชิกตองมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักคาใชจายตาง ๆ ไดแก ภาษี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หนี้ของ ธ.ก.ส.
คาหุนรายเดือน และเงินงวดชําระหนี้ของ สอ.ธกส. ไมนอยกวา 2,000.- บาท
1.4 กํ าหนดชําระคื นเสร็จภายใน 12 งวด โดยกําหนดให สงคื น ตน เงิน กูพรอมดอกเบี้ ยในงวดที่ 1-11 งวดละ
1,000.-บาท และในงวดที่ 12 ชําระคืนตนเงิน และดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมด
1.5 การจัดทําสัญญากู
1.5.1 จัดทําสัญญากูครั้งเดียวเพื่อตั้งวงเงินกูยืมในระบบ หลักประกันใชคาหุนเพียงอยางเดียว โดย
หลักประกันผูกติดกับสัญญา
1.5.2 การเบิกรับเงินกูตามสัญญา 1.5.1 จะตองทํารายงานการเบิกเงินกูในระบบ ICOOP เทานั้น
1.5.3 เมื่ อ สั ญ ญากู ค รบกํ าหนดชํ าระคื น 12 งวด สามารถจั ด ทํ ารายงานเบิ ก ในระบบ ICOOP โดย
สอ.ธกส. จะจายเงินกูบางสวนเพื่อหักกลบลบหนี้เดิม สวนที่เหลือจายหรือโอนเขาบัญชีสมาชิก
1.6 สมาชิกที่มหี นี้คางชําระ ไมมีสิทธิกู
1.7 สมาชิกที่กูเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุน หามนําคาหุนรอยละ 12 มาค้ําประกันเงินกูนี้
2. กรณีใชหลักประกันคาหุนรวมกับคนค้ําประกัน
2.1 สมาชิกตองมีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป
2.2 สมาชิกตองมีทุนเรือนหุนไมนอยกวารอยละ 12 ของตนเงินกูรวมทุกประเภทที่มีอยูกับสหกรณ ณ วันที่อนุมัติ
เงินกู
2.3 สมาชิกตองมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักคาใชจายตาง ๆ ไดแก ภาษี กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หนี้ของ ธ.ก.ส.
คาหุนรายเดือน และเงินงวดชําระหนี้ของ สอ.ธกส. ไมนอยกวา 2,000.- บาท
2.4 กํ าหนดชําระคื นเสร็จภายใน 12 งวด โดยกําหนดให สงคื น ตน เงิน กูพรอมดอกเบี้ ยในงวดที่ 1-11 งวดละ
1,000.-บาท และในงวดที่ 12 ชําระคืนตนเงิน และดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้ งวดสงชําระจะตองไมเกินอายุเกษียณ
ของผูกู
2.5 จั ด ทํ า สั ญ ญากู แ ละหลั ก ประกั น ทุ ก ครั้ ง ที่ ข อกู ในกรณี ใ ช บุ ค คลค้ํ า ประกั น สามารถกู ไ ด ไ ม เ กิ น
200,000.- บาท โดยผูค้ําประกันคนหนึ่งค้ําประกันไดไมเกินวงเงิน 100,000.- บาท
2.6 สมาชิกที่มีหนี้คางชําระ ไมมีสิทธิกู
2.7 สมาชิกที่กูเงินกูพิเศษเพื่อการลงทุน หามนําคาหุนรอยละ 12 มาค้ําประกันเงินกูนี้

-2ในการนี้ คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการและโปรแกรมเมอรของบริษัทที่ทําการพัฒนาระบบงานใหกับ
สอ.ธกส. ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนไดพัฒนาระบบงานเสร็จแลว จึงขอเปดใหบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน(Revolving
Credit) แกสมาชิกตั้งแตวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายกิตติพรรษ แสนรักษ)
เลขานุการ
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
เสนอ ประธานกรรมกา
เพื่อโปรดพิจารณาลงน

“สอ.ธกส. ยุคใหม โปรงใส ใสใจสมาชิก”

เอกสารประกอบการกูฉุกเฉิน
กรณีใชหลักประกันคาหุนค้ําประกัน
1. ใบแจงเงินเดือน
2. สช.71 หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit (ใชหุนเปนหลักประกัน)

กรณีใชหลักประกันคาหุนรวมกับคนค้ําประกัน
1. ใบแจงเงินเดือน
2. สช.72 หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit (ใชบุคคลค้ําประกัน)
3. สช.3.5

สช.71 โปรดแนบสําเนาใบแจงเงินไดรายเดือนลาสุด

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด

หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit
(ใชหุนเปนหลักประกัน)
ที่....................................
ทําที่...................................................................................
วันที่....................................................................................
ขาพเจา..................................................................บัตรประจําตัวประชาชน...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................
ทํางานประจําตําแหนง...................................................สังกัด............................................ไดรับเงินไดรายเดือน.....................................บาท ขอทําหนังสือกูเงินดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกําหนดวงเงินกูตามหนังสือกูเงินนี้จํานวน.....................................................บาท (............................................................................................)
วัตถุประสงค.................................................................................................................................................................................................................................................
ขอ 2. ขาพเจาขอใชหนังสือกูเงินนี้ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติเปนตนไปและใหสิ้นสุดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 3. ในการเบิกรับเงินกูตามหนังสือกูเงินนี้ ขาพเจาจะเบิกรับเปนคราว ๆ ภายในวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติตามแบบและวิธีการที่สหกรณกําหนดผานการใชบริการ
ระบบ Icoop ของสหกรณ โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการและใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือกูเงินนี้ หากยอดเงินเปนหนี้เกินวงเงินกูที่
กําหนด ขาพเจายอมรับผิดชอบชําระหนี้แกสหกรณจนเต็มจํานวน
ขอ 4. การใด ๆ ที่กระทําผานการใชบริการระบบ Icoop โดยใชรหัสผูใชงาน (User Id) และรหัสผาน (Password) ของขาพเจาไมวาการกระทํานั้นจะเกิดขึ้น
โดยขาพเจาหรือบุคคลอื่น ขาพเจาใหถือวาเปนการกระทําที่ถูกตองสมบูรณของขาพเจา โดยไมจําตองลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนั้นอีก
ขอ 5. ในการเบิกรับเงินกู ขาพเจาตกลงใหสหกรณนําเงินกูหักกลบลบหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเดิม ชําระคาธรรมเนียม ซื้อหุนเพิ่มจากการกูเงิน หรือฝากเงินตาม
สวนเงินกูตามระเบียบของสหกรณแลวใหสหกรณโอนเงินกูสวนที่เหลือเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาที่เปดไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ซึ่งเปนบัญชีที่ ธ.ก.ส. หรือนายจางโอนเงินเดือนเขาบัญชีของขาพเจาและเมื่อ ธ.ก.ส. ไดโอนเงินเขาบัญชีของขาพเจาแลวถือวาขาพเจาไดรับเงินกูแลว
ขอ 6. ขาพเจาตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณประกาศกําหนดสําหรับการเบิกรับเงินกูในแตละคราวเปนงวดรายเดือนรวม 12 งวด โดย
งวดที่ 1 ถึงที่ 11 ตกลงชําระไมนอยกวางวดละ 1,000 บาท และตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในงวดที่ 12 เริ่มชําระงวดแรกในวันถึงกําหนดที่นายจาง
จายเงินเดือนแกขาพเจาซึ่งเปนเดือนที่ไดรับเงินกูหรือเดือนถัดไปตามแตกรณีจนกวาจะชําระเสร็จ ตามตารางชําระหนี้เงินกูที่สหกรณไดแจงใหขาพเจาทราบและใหถือวา
ตารางชําระหนี้เงินกูเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
หากขาพเจาไมชําระหนี้ภายในกําหนดดังกลาว ขาพเจายอมชําระดอกเบี้ยสําหรับตนเงินสวนที่มิไดชําระตามกําหนดนั้นใหแกสหกรณเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย
ที่สหกรณประกาศกําหนดอีกรอยละ 3 ตอป นับถัดจากวันกําหนดชําระคืนเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ขอ 7. ขาพเจายินยอมให ธ.ก.ส. หรือผูมีหนาที่จายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่น
ที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ขอ 8. เมื่อขาพเจาคางสงเงินงวดชําระหนี้ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราว หรือเมื่อขาพเจาออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงทันที แมยังไมถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ขอ 9. ถาขาพเจาประสงคจะลาออกจากงานประจํา ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจะจัดการชําระหนี้ซ่ึงมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวขางตน ยินยอมใหผูมีหนาที่จายเงินกองทุนบําเหน็จ เงินฝาก หุน หรือเงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือสหกรณจะพึงจายใหแก
ขาพเจา หักเงินดังกลาวชําระหนี้ที่มีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอนได
ลงชื่อ.....................................................................................ผูกู
(..........................................................................)
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
เห็นควร
อนุมัติ วงเงิน...........................................................บาท
ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................

บันทึกผูอนุมัติ
เห็นควร
อนุมัติ วงเงิน...........................................................บาท
ไมอนุมัติ เนื่องจาก........................................................

ลงชื่อ......................................................................ผูตรวจ
วันที่........../............/..............

ลงชื่อ....................................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง..............................................................................
วันที่............./............./................
ลงชื่อ.....................................................เจาหนาทีก่ ารเงิน
............./................/...............

หมายเหตุ สหกรณไดรับยกเวนอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 บัญชีอัตราอากรแสตมป ขอ 7 (4)

(พลิก)

สช.71 โปรดแนบสําเนาใบแจงเงินไดรายเดือนลาสุด

ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการระบบ Icoop ของสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด (สหกรณ)
1. เขาสูระบบ Icoop

2. เลือกเมนูทํารายงานเบิกเงินกูฉ ุกเฉิน (Revolving)

3. ทํารายงานเบิกเงินกู

2
3

1
หมายเหตุ ขั้นตอนการทํารายการ

1. ดูรายละเอียดตางๆ เมื่อเรียบรอย กด ทํารายการกูฉุกเฉิน 1
2. ใสยอดวงเงินกูที่ตองการเบิก
3. เมื่อเรียบรอย กด ทํารายการกูฉุกเฉิน 2

4

4. หนาสรุปขอมูล เมื่อขอมูลเรียบรอย กด ยืนยันการทํารายการ

ลงชื่อ...............................................................ผูกู
(..............................................................)

สช.72 โปรดแนบสําเนาใบแจงเงินไดรายเดือนลาสุด

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด

หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit
(ใชบุคคลค้ําประกัน)
ที่....................................
ทําที่...................................................................................
วันที่....................................................................................
ขาพเจา..................................................................บัตรประจําตัวประชาชน...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................
ทํางานประจําตําแหนง...................................................สังกัด............................................ไดรับเงินไดรายเดือน.....................................บาท ขอทําหนังสือกูเงินดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินเปนจํานวน.................................................................บาท (....................................................................................................................)
วัตถุประสงค................................................................................................... กรณีสหกรณอนุมัติเงินกูนอยกวาจํานวนเงินที่ขอกู ขาพเจายอมรับตามที่อนุมัติทุกประการ
ขอ 2. ขาพเจาตกลงใหสหกรณนําเงินกูหักกลบลบหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเดิม ชําระคาธรรมเนียม ซื้อหุนเพิ่มจากการกูเงิน หรือฝากเงินตามสวนเงินกูตาม
ระเบี ย บของสหกรณ แ ล ว ให ส หกรณ โ อนเงิ น กู ส ว นที่ เหลื อ เข า บั ญ ชี เงิ น ฝากของข า พเจ า ที่ เป ด ไว กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
ซึ่งเปนบัญชีที่ ธ.ก.ส. หรือนายจางโอนเงินเดือนเขาบัญชีของขาพเจาและเมื่อ ธ.ก.ส. ไดโอนเงินเขาบัญชีของขาพเจาแลวถือวาขาพเจาไดรับเงินกูแลว กรณี รับเงินสด
ขาพเจาจะออกหลักฐานการรับเงินใหแกสหกรณ
ขอ 3. ขาพเจาตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณประกาศกําหนดเปนงวดรายเดือนรวม 12 งวด โดยงวดที่ 1 ถึงที่ 11 ตกลงชําระไมนอยกวา
งวดละ 1,000 บาท และตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในงวดที่ 12 เริ่มชําระงวดแรกในวันถึงกําหนดที่นายจางจายเงินเดือนแกขาพเจาซึ่งเปนเดือนที่
ไดรับเงินกูหรือเดือนถัดไปตามแตกรณีจนกวาจะชําระเสร็จ ตามตารางชําระหนี้เงินกูที่สหกรณไดแจงใหขาพเจาทราบและใหถือวาตารางชําระหนี้เงินกูเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้
ในกรณีขาพเจาหรือผูค้ําประกันเงินกูนี้ครบกําหนดเวลาเกษียณอายุจากงานประจํา ขาพเจาตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในงวดชําระซึ่งเปน
เดือนที่ครบกําหนดเวลาเกษียณอายุงานของขาพเจาหรือผูค้ําประกัน
หากขาพเจาไมชําระหนี้ภายในกําหนดดังกลาว ขาพเจายอมชําระดอกเบี้ยสําหรับตนเงินสวนที่มิไดชําระตามกําหนดนั้นใหแกสหกรณเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย
ที่สหกรณประกาศกําหนดอีกรอยละ 3 ตอป นับถัดจากวันกําหนดชําระคืนเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ขอ 4. ขาพเจายินยอมให ธ.ก.ส. หรือผูมีหนาที่จายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่น
ที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ขอ 5. เมื่อขาพเจาคางสงเงินงวดชําระหนี้ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราว หรือเมื่อขาพเจาออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงทันที แมยังไมถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ขอ 6. ถาขาพเจาประสงคจะลาออกจากงานประจํา ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจะจัดการชําระหนี้ซึ่งมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวขางตน ยินยอมใหผูมีหนาที่จายเงินกองทุนบําเหน็จ เงินฝาก หุน หรือเงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือสหกรณจะพึงจายใหแก
ขาพเจา หักเงินดังกลาวชําระหนี้ที่มีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอนได
ลงชื่อ.....................................................................................ผูกู
(..........................................................................)
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
เห็นควร
อนุมัติเงินกูจํานวน...........................................................บาท
ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................
ลงชื่อ......................................................................ผูตรวจ
วันที่........../............/..............

บันทึกผูอนุมัติ
เห็นควร
อนุมัติเงินกูจาํ นวน...........................................................บาท
ไมอนุมัติ เนื่องจาก........................................................
ลงชื่อ....................................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง..............................................................................
วันที่............./............./................

กรณีรับเงินสด
วันที่.........................................................................................
ไดรับเงินกูจํานวน...............................................................................บาท (.............................................................................................................) ไปถูกตองแลว
....................................................................ผูรับเงินกู (ผูกู)
...................................................................ผูจายเงิน / โอนเงิน
หมายเหตุ สหกรณไดรับยกเวนอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 บัญชีอัตราอากรแสตมป ขอ 7 (4)

การมอบฉันทะใชในกรณีรับเงินสด
ขาพเจาขอมอบฉันทะให......................................................................................เปนผูรับเงินกูตามหนังสือกูนี้แทนขาพเจา
ลงชื่อ............................................................................ผูกูและมอบฉันทะ
.............../................/................
ขาพเจายินยอมเปนผูร ับมอบฉันทะรับเงินกูรายนี้ และขาพเจาขอใหคํามั่นวา ถามีเหตุที่จะตองคืนเงินที่ไดรับมาทั้งหมดหรือ
บางสวน ขาพเจายินยอมคืนเงินนั้นทันที โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ
ลงชื่อ......................................................................ผูรบั มอบฉันทะ
.............../................/................

บัตรพนักงานธนาคาร

บัตรประชาชน

ใบอนุญาตขับรถ เลขที่.......................................................................

สช.3.5

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
หนังสือค้ําประกัน
ตรวจถูกตองแลว
/

/

ทําที่
วันที่
ขาพเจา
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
สมาชิกเลขทะเบียนที่
ทํางานประจําในตําแหนง
สังกัด
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวแกสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํากัด (สหกรณ) ดังนี้
ขอ 1. ตามที…
่ ………………………………………………...............ผูกูไดทําหนังสือกูเงิน…………………ลงวันที่
จํานวนตนเงิน
บาท (
) วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
เพื่อ
ใหไวตอสหกรณนั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายนี้เต็ม
จํานวนรวมทั้งดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้ คาเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา และคาอุปกรณอื่น ๆ
กําหนดชําระเสร็จสิ้นภายในวันที่
ขอ 2. ขาพเจาทราบขอผูกพัน ของผูกู ในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวใน
หนังสือกูเงินนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นทุกประการ
ขอ 3. เมื่อปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สินซึ่งขาพเจาค้ําประกันไวน้ีใหแกสหกรณตามขอผูกพัน ไมวาจะเปนเพราะเหตุใด ๆ และสหกรณไดแจง
ความนั้น ใหขาพเจาทราบ ขาพเจายอมรับผิดชําระหนี้ใหแกสหกรณ แทนผูกูโดยมิพัก ใชสิท ธิของผูค้ําประกัน ตามมาตรา 687 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นแตประการใด
ขอ 4. หากจะมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของสหกรณเปนเหตุใหขาพเจาไมอาจเขาไปรับชวงไดทั้งหมดหรือแตบางสวนในสิทธิใด ๆ อันได
ใหไวแกสหกรณแตกอนหรือในขณะหรือภายหลังที่ขาพเจาทําหนังสือค้ําประกัน ขาพเจาก็ไมหลุดพนจากความรับผิดในการค้ําประกัน
ขอ 5. ขาพเจารับวา การทีข่ าพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณนี้ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้
ขอ 6
ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู ขาพเจายินยอมใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรหรือผูมีหนาที่จาย
เงินเดือนหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณใหแกสหกรณ
ตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
การหัก เงิน ตามวรรคหนึ่ง ตองหัก ให สหกรณ เปน ลําดับแรก ถัดจากหนี้ภ าษี อากรและการหัก เงิน เขากองทุน ที่ขาพเจาตอง
ถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ขอ 7. บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาวใด ๆ ของสหกรณที่สงไปยังสถานที่ที่ระบุไววาเปนที่อยูของขาพเจา ที่อยูที่ขาพเจาแจง
เปลี่ยนแปลงโดยสงเองหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียนไมวาจะถึงตัวหรือไมถึงตัวและไมวาผูใดรับหรือไมก็ตามหรือ
สงไมไดเพราะขาพเจายายสถานที่อยูโดยมิไดแจงใหสหกรณทราบในทุกกรณีที่กลาวมานี้ ขาพเจายินยอมผูกพันวา หนังสือจดหมายคํา
บอกกลาวนั้นไดสงใหขาพเจาโดยชอบแลว
ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือค้ําประกันนี้ตลอดแลว จึงลงลายมือไวเปนสําคัญ

ผูค้ําประกัน
)
พยาน *
)

(
(
คํารับรองของผูบังคับบัญชา **
ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อผูค้ําประกันจริง
ลงชื่อ
(
ตําแหนง

)

* พยาน ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย ธ.ก.ส. จํากัด / **คํารับรองของผูบังคับบัญชา ตองเปนผูบังคับบัญชาที่ตนเองสังกัดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 10

