เลขที่รับ...............…………………....... ผู้รับ
วันที่………………….....….เวลา……......…..น.

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
(สอ.มก.)

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้กมู้ ีความเหมาะสมในการขอกู้
และขณะนี้ยังรับราชการหรือทำงานประจำอยู่
ลงชื่อ.....................................................................
(............................................................................)
ตำแหน่ง คณบดีหรือผู้อำนวยการหรือหัวหน้าภาคหรือ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ/สถาบัน/สำนัก

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญสำหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
(บุคคลค้ำประกัน)






เอกสารประกอบการกู้
สลิปเงินเดือนผูก้ ู้
สำเนาบัตรประจำตัวผู้กแู้ ละผู้ค้ำประกัน
คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
ประกันชีวิตกลุ่ม

เลขที่สญ
ั ญา………..………………..………....................
จำนวนเงินทีก่ ู้………..............………………………บาท
หักหนี้ค้าง.......................................................บาท
จ่ายสุทธิ……………….…………………...……..........บาท
ผู้รับเงิน……………………………………………................
วันที่…………./……………./……………….

เขียนที…่ ………………................…....……………...
วันที่....................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………….…..................………...……บัตรประชาชนเลขที่...................................อายุ........ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขที่…....…........................... เป็น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ
 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
สั ง กั ด ......................................................ตำแหน่ ง ………...............................(ภาควิ ช า)……....................กอง/คณะ………........…...……......
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์……........…...……........... ภายใน.............................ได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง…………...........…….....บาท และ
ส่งเงินค่าหุ้นเดือนละ………..............…….บาท และมีหุ้นอยู่ใน สอ.มก.นี้ จำนวน……...................…….…บาท หรือ.......................... หุ้น สถานภาพ
 โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกู้เงินและรับเงินกู้จาก สอ.มก. จำนวน………………..........…บาท (……………….……….......................………..........……..)
เพือ่ นำเงินไปใช้ตามความมุ่งหมายดังนี้  ซ่อมแซม/ต่อเติมบ้าน  การศึกษา  ใช้จ่ายในครอบครัว  ซื้อบ้าน/ที่ดิน  อื่น ๆ ……………
โดย  รับเช็ค  โอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ที่สหกรณ์  ออมทรัพย์  ออมทรัพย์พิเศษ  ประจำ เลขที่บัญชี…………………................................
โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคาร...................................….....สาขา………….......………….เลขที่บัญชี……......………….….....(สำหรับสมาชิกที่อยูต่ ่างจังหวัด)
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระต้นเงินกู้คืนเป็นงวดรายเดือน  แบบเงินรวมเท่ากันทุกเดือน  แบบเงินต้นเท่ากันทุกเดือน
งวดละ……......………......บาท รวม…....……….....งวด พร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดเป็นรายวัน เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่งตามที่เป็นจริง ในอัตราตามข้อ 4 นับ
แต่วันทำสัญญานี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่าย โดยเริ่มชำระงวดแรกตั้งแต่งวดประจำเดือน……........................…….เป็นต้นไป
โดยใช้บุคคลค้ำประกัน
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดของสหกรณ์ ร้อยละ 19 ต่อปี หาก
สอ.มก.เปลี่ยนแปลงดอกเบี้ ยให้ต่ำกว่าที่ กำหนดไว้ดังกล่าว ข้ าพเจ้ายิน ยอมให้ คิดดอกเบี้ ยอัตราใหม่ตามประกาศของสอ.มก.ได้ ทันที ที่มี การ
เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง แต่หากสอ.มก.เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา สอ.มก.จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นหนังสือล่ วงหน้าไม่
น้อ ยกว่า 30 วัน แต่ในกรณี เร่งด่วนจะแจ้งให้ ท ราบทางจดหมายหรือประกาศหนั งสื อพิ มพ์ รายวัน หรือ ประกาศสอ.มก. หรือเว็บ ไซต์ส อ.มก.
(www.coop.ku.ac.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ กองคลังของมหาวิทยาลัยฯ หรือผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้ราย
เดือนหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานหักชำระหนี้แก่สอ.มก.เป็นลำดับแรกก่อนเจ้าหนี้รายอื่น แต่ถัดจากหนี้ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542 มาตรา 42/1 ที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายและข้าพเจ้าจะไม่ขัดขวางการหักเงินได้ของข้าพเจ้าเพื่อส่งชำระหนี้แก่สอ.มก. โดยให้ความยินยอม
นี้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้นี้ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนและให้ถือเป็นสาระสำคัญของการกู้เงินครั้งนี้ด้วย
ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ตรงตามงวดหรือตามจำนวนเงินที่ได้ตกลงไว้ ในข้อ 3.และข้าพเจ้าได้มีคำขอ
เป็นหนังสือต่อสอ.มก.เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดและ/หรือจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดแล้วนั้น หากสอ.มก.ยินยอมผ่อนผันเวลาหรืองวดชำระให้
ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมให้ถือว่าคำขอหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ทำขึ้นภา ยหลังสัญญากู้นี้ในเรื่อง
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้นี้ด้วย
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ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า เมื่อข้าพเจ้าขาดจากสมาชิกภาพของสอ.มก.ไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือเมื่อพบว่าข้าพเจ้าไม่ให้ข้อความจริง
เกี่ยวกับหนี้สินของข้าพเจ้าแก่สอ.มก.เมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อสอ.มก.ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันหรือมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อสอ.มก.อยู่แล้ว
หรื อเมื่ อข้ าพเจ้ายกเลิ กความยินยอมตามข้ อ 5. หนี้ เงินกู้ นี้ เป็ นอันถึ งกำหนดชำระคื นโดยสิ้ นเชิ งพร้อมทั้ งดอกเบี้ ยในทั นที โดยมิ พั กต้ องคำนึ งถึ ง
กำหนดเวลาทีใ่ ห้ไว้
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าออกจากราชการ หรือ สอ.มก. ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สอ.มก.ทราบและจัดการชำระหนี้สิน
ซึ่งมีอยู่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ตลอดจนยินยอมให้สอ.มก.โอนเงินสะสมค่าหุ้น หักเงินฝาก และเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสอ.มก.ชำระหนี้เงินกู้นี้ได้
โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน บำเหน็จ
บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญากู้นี้แก่
สอ.มก.ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ โดยให้ถือสัญญากู้นี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อผู้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่อรับเงินและชำระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ ซึ่งข้าพเจ้า
จะไม่ยกข้ออ้างใดๆ ถ้าจะพึงมีมาเป็นข้อต่อสู้กับผู้จ่ายเงินของหน่วยงาน
ข้อ 9. ข้าพเจ้าได้รับ ทราบข้อบั งคับและระเบี ยบของสอ.มก.ที่เกี่ยวข้องแล้ว ในกรณี ที่มี การแก้ไขเพิ่ มเติม หรือเปลี่ยนข้อบังคั บ
ระเบียบ มติคณะกรรมการดำเนินการและประกาศของสอ.มก.ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้นี้ด้วย
ข้อ 10. เมื่อ สอ.มก. ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเงินสด เช็ค หรือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ข้าพเจ้าแจ้งต่อ สอ.มก. เป็น
จำนวนเงินเท่าที่คณะกรรมการดำเนินการ สอ.มก. อนุมัติให้กู้ได้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าเอกสาร
การรับเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 11. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึง่ ตามกฎหมายหรือตามสัญญากำหนดให้แจ้ง หรือบอกกล่าวเป็น
หนังสือ เมื่อสอ.มก.ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในสัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ข้าพเจ้าแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถามหรือหนังสืออื่นใดของสอ.มก.แล้ว
โดยชอบ
ข้อ 12. ข้าพเจ้ายินยอมทำประกันชีวิตกลุ่มในวงเงินตามที่ สอ.มก. กำหนด และมอบให้ สอ.มก. เป็นผู้รับผลประโยชน์ (ประกันกลุ่ม
..................……….................)
ข้อ 13. หากข้าพเจ้าพ้นจากสถานภาพสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.มก. นำเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบั จากสอ.มก. หักชำระหนี้ที่ค้างชำระได้ ตามที่ สอ.มก. เห็นสมควร
ข้อ 14. เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เงินกู้นี้ ข้าพเจ้าได้จดั หาหลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน ในการกู้เงินครั้งนี้ โดยสหกรณ์จะทำ
สัญญาค้ำประกันให้มีคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันไว้หน้าสัญญาค้ำประกันมีข้อความในคำเตือนตรงกับสาระสำคัญในสัญญาค้ำประกัน
ข้อ 15. สอ.มก.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)เมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้านำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำขอกู้เงิน
(2)เมื่อข้าพเจ้ามิได้จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ รายนี้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดำเนินการของสอ.มก.กำหนด
(3)เมื่อข้าพเจ้าค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระ
หนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายนี้
เมื่อสอ.มก.มีหนังสือแจ้งการผิดสัญญาและกำหนดเวลาให้ข้าพเจ้าแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าว หากข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามภายใน
เวลาที่กำหนดนั้น ให้ถือว่าสัญญากู้นี้เป็นอันยกเลิก หนี้เงินกู้รายนี้ถึงกำหนดชำระคืนโดยพลัน ข้าพเจ้าจะไม่ยกข้ออ้างใดๆ มาเป็นข้อต่อสู้อีก สอ.มก.มีสิทธิ
บั งคั บชำระหนี้ ได้ ทั นที โดยข้ าพเจ้ ายิ นยอมชำระหนี้ ทั้ งหมดพร้อมดอกเบี้ ยและค่ าภาระติ ดพั นอั นเป็ นอุ ปกรณ์ แห่ งหนี้ ตามสั ญ ญากู้ นี้ รวมถึ ง
ค่าเสียหายทั้งปวงบรรดาที่สอ.มก.ต้องเสียไปในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องเพื่อบังคับให้ชำระหนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย
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ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญากู้นโี้ ดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้า
พยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้นและได้มอบสำเนาหรือคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับแล้ว
ลงชื่อ …………………………………………………..............ผู้กู้และผู้รับเงินกู้
(........................................................................)
ลงชื่อ …………………..….……..…..........พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก......................) ลงชื่อ ………………..…....……...……..........พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก
......................) (........................................................................)
(....................................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่มีคู่สมรส
หากข้าพเจ้าให้ถ้อยคำอันเป็นความเท็จ ให้ใช้ถ้อยคำนี้
ยืนยันข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
ลงชื่อ…………....………………..……………ผู้กู้/ผู้ให้ถ้อยคำ

คำยินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้ายินยอมให้……...................……………....
สามี/ภริยา ของข้าพเจ้า กู้เงินจาก สอ.มก. ได้
ลงชื่อ........................................................คู่สมรส
(……………………………........…………….......)
ลงชื่อ......……………………….…………………ผู้กู้

1.ข้าพเจ้ามีหนี้ ชพค.
............................................ บาท
2.ส่งชำระเดือนละ
..............................................บาท
ลงชื่อ.......................................ผู้กู้

สำหรับเจ้าหน้าที่ จำกัดวงเงินกู้…………............………......….บาท อายุการเป็นสมาชิก………….ปี………...….เดือน จำนวน………........….งวด
หนังสือกู้…………ที…่ ……………วันที่…………………จำนวนเงิน………........………………บาท ต้นเงินคงเหลือ……........…………….บาท
หนังสือกู้…………ที…่ ……………วันที่…………………จำนวนเงิน……………………........…บาท ต้นเงินคงเหลือ……........…………….บาท
ข้อชี้แจงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่
สหกรณ์
.........../............./.........................
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แนบท้ายสัญญากู้เลขที่.....………...............
ลงวันที่………………….............................….

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
(สอ.มก.)
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูส้ ามัญ
เขียนที…่ ………………………….....................…………
วันที่….............………..................................
ผูค้ ้ำประกันคนที่ 1

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อายุ……......ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขที่……………
สมาชิกของ สอ.มก. เป็น 
ข้าราชการ
 ลูกจ้างประจำ
 พนักงาน สังกัด(ภาควิชา)…………………….…กอง/
คณะ………………………………โทรศัพท์………………………ภายใน………………........ได้รบั อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง…………………………บาท
มีหุ้นอยู่ใน สอ.มก. จำนวน……..…..….............……บาท หรือ……......….........…หุ้น สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่............ถนน/ซอย.............................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.................................
จังหวัด........................................ ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่ สอ.มก. ดังต่อไปนี้
ผูค้ ้ำประกันคนที่ 2

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อายุ……......ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขที่……………
สมาชิกของ สอ.มก. เป็น 
ข้าราชการ
 ลูกจ้างประจำ
 พนักงาน สังกัด(ภาควิชา)…………………….…กอง/
คณะ………………………………โทรศัพท์………………………ภายใน………………........ได้รบั อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง…………………………บาท
มีหุ้นอยู่ใน สอ.มก. จำนวน…….....................…………บาท หรือ……........….......…หุ้น สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่............ถนน/ซอย.............................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.................................
จังหวัด........................................ ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่ สอ.มก. ดังต่อไปนี้
ผูค้ ้ำประกันคนที่ 3

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อายุ……......ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขที่……………
สมาชิกของ สอ.มก. เป็น 
ข้าราชการ
 ลูกจ้างประจำ
 พนักงาน สังกัด(ภาควิชา)…………………….…กอง/
คณะ………………………………โทรศัพท์………………………ภายใน………………........ได้รบั อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง…………………………บาท
มีหุ้นอยู่ใน สอ.มก. จำนวน……...............…………บาท หรือ……......….......…หุ้น สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่............ถนน/ซอย.............................ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.................................
จังหวัด........................................ ขอทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่ สอ.มก. ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)……..........………………………………………………….ได้กู้เงินจาก สอ.มก. ตามหนังสือสัญญากูส้ ำหรับ
เงินกู้สามัญฉบับที่.................................................ลงวันที่...................................................เป็นจำนวนเงิน…………………............………………บาท
(……………………………………………………………) ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่งคืนเป็นงวดรายเดือน รวม.........................................งวด พร้อมดอกเบี้ยคิดเป็น
รายวันในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย
ผู้ค้ำประกันยินยอมให้ผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่องการกำหนดอัตราสูงสุดที่อาจคิดได้จากผู้กู้ยืมไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 189 ลงวันที่ 2 ธันวาคม
2526) ทั้งนี้ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน หากสอ.มก.เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ดังกล่าว ผู้ค้ำประกันยินยอมให้คิดดอกเบี้ยอัตราใหม่
ตามประกาศของ สอ.มก.ได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง และให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าผู้ค้ำประกันจะได้ชำระหนี้จนครบถ้วน แต่หากสอ.
มก.เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา สอ.มก.จะแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีเร่งด่วน
สอ.มก.จะแจ้งให้ผู้ค้ำประกันทราบทางจดหมายหรือประกาศสอ.มก.หรือเว็บไซต์สอ.มก.(www.coop.ku.ac.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 2. ผู้ค้ำประกันรับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ที่มีต่อสอ.มก.ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึง
กำหนดตามที่กล่าวไว้ในสัญญากู้นั้นโดยตลอดแล้ว และผู้ค้ำประกันยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
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ข้อ 3. กรณีผู้กไู้ ม่ชำระหนี้ และ/หรือผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากูไ้ ม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้กลู้ ้มละลาย หรือตาย หรือเป็นบุคคลไร้
ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอื่นใดอันทำให้สอ.มก.ไม่ได้รับชำระหนีต้ ามสัญญากู้ ผู้ค้ำประกัน
ยินยอมรับผิดชำระหนี้ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ทุกประการ โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้ำประกันตามมาตรา 688 689 และ 690 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์นั้น แต่ประการใด
ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้ให้แก่สอ.มก.แทนผู้กู้ ผูค้ ้ำประกันยินยอมให้กองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หักเงินได้
รายเดือน หรือเงินพึงได้อื่น ของผู้ค้ำประกันซึ่งได้รับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถัดจากหนีต้ าม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 42/1 ทีผ่ ู้ค้ำ
ประกันต้องถูกหักตามกฎหมายและยินยอมให้ สอ.มก.หักเงินปันผล และ/หรือ เงินเฉลี่ยคืน ได้ก่อนและยินยอมให้สหกรณ์หักเงินอื่นใดที่ผู้ค้ำประกันหรือผู้รับ
ประโยชน์มสี ิทธิได้รับจาก สอ.มก.เพื่อชำระหนี้ของผู้กู้ โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันเงินกู้ให้เสร็จ
สิ้นครบถ้วนก่อน และผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว
ข้อ 5. ในกรณีที่ผคู้ ้ำประกันได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ทีท่ ำงาน ผู้ค้ำประกันจะแจ้งเป็นหนังสือให้ สอ.มก.ทราบ มิฉะนั้นให้
ถือว่าที่อยู่และข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นที่อยู่ที่ติดต่อและข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ค้ำประกัน
ผู้ค้ำประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับที่ตกลงกันไว้ทกุ ประการ จึงได้ลงลายมือชื่อต่อ
หน้าพยานไว้เป็นสำคัญ
ผูค้ ้ำประกัน คนที่ 1
บัตรประจำตัว มก./บัตรประชำชน
เลขที…
่ ……………………………….
วันออกบัตร…………………………
วันหมดอำยุ……………...………

ผูค้ ้ำประกัน คนที่ 2
บัตรประจำตัว มก./บัตรประชำชน
เลขที…
่ …………………………….
วันออกบัตร…………………………
วันหมดอำยุ…………………...…

ผูค้ ้ำประกัน คนที่ 3
บัตรประจำตัว มก./บัตรประชำชน
เลขที…
่ ………………………….….
วันออกบัตร…………………………
วันหมดอำยุ………………………

……………………………….……………………………..ผูค้ ้ำประกันคนที่ 1
ได้ตรวจสอบ
ลำยเซ็นแล้ว
(…………………………………………………………….)
………………………………………………………………คู่สมรสยินยอมให้คำ้ ประกัน
………………………………………………………………พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................)
………………………………………………………………พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................)
…………………………………………………………….ผู้ค้ำประกันคนที่ 2
ได้ตรวจสอบ
ลำยเซ็นแล้ว
(……………………………………………………………)
……….…………………………………………………….คู่สมรสยินยอมให้ค้ำประกัน
…………………………………………………………….พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................)
…………………………………………………………….พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................)
…………………………………………………………….ผู้ค้ำประกันคนที่ 3
ได้ตรวจสอบ
(……………………………………………………………)
ลำยเซ็นแล้ว
……….…………………………………………………….คู่สมรสยินยอมให้ค้ำประกัน
…………………………………………………………….พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................)
…………………………………………………………….พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................)
……….…………………………………………………….ผูเ้ ขียน/ผู้พิมพ์

วินิจฉัยโดยคณะกรรมกำรเงินกู้
ในกำรประชุมครัง้ ที…
่ ………………วันที…
่ ……………
มติทป่ี ระชุม………………………..........……………
……………..............................................เลขำนุกำรเงินกู้
(
)

บันทึกกำรวินจิ ฉัย

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562

เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำร
ในกำรประชุมครัง้ ที…
่ ………………วันที…
่ ……………
มติทป่ี ระชุม………………………..........……………
…………….................................................เลขำนุกำร
(
)
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คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกั นให้
เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทำหนังสือค้ำประกัน
การที่ผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันกับ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด (ผู้ให้กู้)
เพื่อค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้เงินเลขที่.......................................................ลงวันที่....................................................ระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด กับ ........................................................................(ผู้กู้) ผู้ค้ำประกันจะมี
ความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสำคัญ ดังนี้
ข้อ 1. ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น
ข้อ 2.ผู้ ค้ ำ ประกั น ต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ ใ ห้ กู้ ภ ายในวงเงิ น ที่ ผู้ กู้ ค้ า งชำระตามสั ญ ญากู้ เ งิ น และต้ อ งรั บ
ผิ ด ชดใช้ ด อกเบี้ ย หรื อ ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
ข้อ3.ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 681
นอกจากที่กล่ าวไว้ข้างต้น ผู้ค้ำประกันยังมีหน้าที่และความรับผิ ดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกัน ผู้ ค้ำประกันได้
รับทราบคำเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ..........................................................................................ผู้ค้ำประกัน
(..........................................................................)
ลงชื่อ............................................................................. .............ผู้ค้ำประกัน
(..........................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................................ผู้ค้ำประกัน
(..........................................................................)
ลงชื่อ................................................................................. พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................)
(...........................................................................)
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