หนังสื อกูท้ ี…………….……
ชือผูก้ ู้ ………………………………………….

ที………………….

หนังสื อคําประกันสํ าหรับเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
วันที ..........................................................................
ข้าพเจ้า ……………………………………………………. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที ............................... เป็ น [ ] ข้าราชการ [ ] ลูกจ้างประจํา [ ] พนักงานมหาวิทยาลัย
[ ] พนักงานราชการ [ ] อืนๆ …………………………..………….. ในตําแหน่ ง …………………….…………………
หน่ วยงาน ............................................. กอง/คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/วิสาหกิจ .........................................................................
ที อยู่ปั จจุ บ ันบ้านเลขที ……..… หมู่ที .............. ถนน.........................................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด................................................ รหัสไปรษณี ย ์ ……………………
ได้ทาํ หนังสื อคําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด ซึ งต่อไปนีในหนังสื อคําประกันนีจะใช้คาํ ว่า
“สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ตามทีสหกรณ์ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว............................................................................. กูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิ น
วงเงิน..........................................บาท (.....................................................................................) ตามหนังสื อกูท้ ี ......................
ลงวันที .............................................................. โดยได้ส่งคืนเงินกู ้
เป็ นงวดรายเดือนจนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น ดังนี [ ] ชําระเงินต้น งวดละ................................................ บาท พร้อมดอกเบีย
และผูก้ ู ้ได้รั บ เงิ น ไปจากสหกรณ์ โดยถู กต้อ งแล้ว ข้าพเจ้ายิน ยอมคําประกัน หนี ดังกล่ าวพร้ อ มดอกเบี ย และค่ าสิ น ไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนีนันด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคําประกันหนี ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื องการส่ งเงินงวดชําระหนี
อัตราดอกเบีย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามทีกล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นนัน โดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนันๆ ทุกประการ จนกว่าหนีสิ น และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้
ชําระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรั บ ผูกพัน ว่าการออกจากการเป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ ไม่ ว่าเพราะเหตุ ผลใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการคําประกันรายนี จนกว่าผูท้ ีข้าพเจ้าคําประกันไว้นีจะได้ให้สมาชิ กอืน ซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที ข้าพเจ้าต้องชําระหนี สิ นให้แก่ สหกรณ์ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่ งหนังสื อบอกกล่ าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีลูกหนี ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิ น
ได้รายเดือน และเงินอืนใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ทีจ่ายชําระหนีซึ งข้าพเจ้าต้องชําระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน
และเงินอืนใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือน และเงินอืนใดมอบไว้
กับสหกรณ์ และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทังนี จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี ตามหนังสื อกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิ นทีข้าพเจ้าได้คาํ
ประกันนัน โดยสิ นเชิงแล้ว
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ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหักเงิ นได้รายเดื อน และเงินอืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์ เพือแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ทีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์ จะได้รับชําระหนีจน
สิ นเชิง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอยูจ่ ากทีได้แจ้งไว้ในหนังสื อ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคําประกันนีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ

ผูค้ าประกั
ํ
น
(

)

ลงชือ

พยาน
(

)

ลงชือ

พยาน
(

)

คํายินยอมและมอบอํานาจของผู้คาประกั
ํ
น
วันที ……………………….....................................
ข้าพเจ้า ................................................. [ ]ข้าราชการ [ ]ลูกจ้างประจํา [ ]พนักงานมหาวิทยาลัย [ ] พนักงานราชการ
[ ] อืนๆ.................................................. กองหรื อคณะ .................................................................... มหาวิทยาลัยแม่โจ้
บัตรประจําตัว/ข้าราชการ เลขที.................................... ออกวันที……………………. หมดอายุวนั ที................................
ข้าพเจ้ายินยอมและมอบอํานาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด รับเงินแทนข้าพเจ้าตามข้อ 4.
แห่ งหนังสื อคําประกัน
ลงชือ
(

ผูม้ อบอํานาจ
)

ลงชือ
(

ผูร้ ับมอบอํานาจ
)

ลงชือ
(

พยาน
)

(

พยาน
)

ลงชือ

