เเอกสำรประกอบกำรคำ้ ประกัน
- สาเนาทะเบียนบ้านของผูค้ ้ าประกัน
- สาเนาบัตรประชาชนของผูค้ ้ าประกัน
- สลิปเงินเดือนของผูค้ ้ าประกัน

หนังสื อกูท้ ี่ ________________________
วันที่______________________________

หนังสื อคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ

เขียนที่__________________________________________
วันที่______เดือน____________________พ.ศ.________
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว __________________________________________________________สมาชิกแห่ งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด
เลขทะเบียนที่_________ บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่_________________________ รหัสพนักงาน____________ ส่ วน/สานักงาน/สาขา ________________ ที่อยูแ่ ละสถานที่
ติดต่ออยูท่ ี่บา้ นเลขที_่ ________ หมู่ที่ ______ ตาบล/แขวง____________________อาเภอ/เขต____________________จังหวัด________________โทร.____________________
มือถือ_______________________ ขอทาหนังสื อค้าประกันให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด (“สหกรณ์”) เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________กูย้ มื เงิน จานวน _____________________บาท
(___________________________________________________________) ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญที่ ________________________ลงวันที่ ________________________
ซึ่ งมีกาหนดเวลาเบิกใช้เงินกูภ้ ายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่สหกรณ์ได้รับหนังสื อสัญญากูแ้ ละภายหลังได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการดาเนิ นการแล้วนั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้
ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี้น้ นั ด้วยจนกว่าลูกหนี้จะชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ครบถ้วน
ข้อ 2. เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมค้าประกันหนี้ ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึง
กาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อสัญญาเงินกูเ้ งินนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้ สิน และค่าสิ นไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติด
พัน จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระครบถ้วน
ข้าพเจ้ายอมเข้าค้าประกันการชาระคืนหนี้ตน้ เงินจานวน ____________________ บาท (______________________________________________) พร้อมดอกเบี้ย
ตามหนังสื อสัญญาเงินกู้ ตลอดจนค่าสิ นไหมทดแทน ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี้น้ นั ด้วย และกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่สหกรณ์ตอ้ งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้า
ยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. เมื่อปรากฏว่าผูก้ ไู้ ม่ชาระหนี้สินซึ่ งข้าพเจ้าค้าประกันไว้น้ ีให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพัน ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุใดๆ และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ขา้ พเจ้าทราบ
ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ทู้ นั ที
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่า การที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันตามหนังสื อ
ค้าประกันนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้าประกันไว้น้ ี จะได้จดั ให้สมาชิ กอื่น ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้าประกันแทนข้าพเจ้า หรื อสหกรณ์ได้รับชาระ
หนี้ที่ขา้ พเจ้าค้าประกันเสร็ จสิ้ นแล้ว
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
หักเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องชาระให้แก่สหกรณ์ จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า ให้แก่สหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้ราย
เดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีผลสมบูรณ์ตลอดไป จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้ที่ค้าประกันครบถ้วน
ข้อ 6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นสภาพการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ แต่ปรากฏว่าข้าพเจ้ายังมีภาระหนี้สินที่ตอ้ งชาระแทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์มีสิทธินาเงินค่าหุ ้น
สะสม เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรื อบรรดาสิ ทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ขา้ พเจ้าจะได้รับจากสหกรณ์ หักชาระหนี้ตามภาระค้าประกันดังกล่าว
ข้อ 7. ในการส่ งสาเนาหนังสื อสัญญาฉบับนี้ หรื อหนังสื อบอกกล่าวใด ๆ ให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าต้องการให้สหกรณ์จดั ส่ งไปตามที่อยูน่ ้ ี (โปรดระบุให้ชดั เจน)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ข้อ 8. ในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้า ตำมที่อยู่ที่ให้ ไว้ ในหนังสื อคำ้ ประกันนีก้ ็ดี หรือ เพือ่ ทวงถำมหนีก้ ็ดี หรื อ เพือ่ แจ้ งยอดหนีท้ ี่ต้องชำระก็ดี ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์ ติดต่อข้าพเจ้าได้ที่
1) บ้านเลขที่ ______________________________________________________________________________________ โทรศัพท์ _______________________
ข้อ 9. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ติดต่อบุคคลต่อไปนี้เพื่อการทวงถามชาระหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ได้
1) นาย/นาง/นางสาว ________________________________________________________________________________________________________________
อยูบ่ า้ นเลขที่ ___________________________________________________________________________________ โทรศัพท์ ______________________
ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ขา้ พเจ้าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.
หนังสื อค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันที่ระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้เข้าใจเนื้อความในหนังสื อนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ_____________________________________ ผูค้ ้าประกัน
(_____________________________________)
ลงชื่อ _____________________________________ พยาน
(_____________________________________)
สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์
ได้ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้ ้าประกัน และหนังสื อค้าประกันที่ได้ทาขึ้นนี้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
___________________________________ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(___________________________________)

___________________________________ ผูจ้ ดั การ /ผูต้ รวจสอบ
(___________________________________)

รับวันที่ _________________________

หนังสื อยินยอม
(ผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด
วันที่ _____ เดือน __________________พ.ศ. _________
เรี ยน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด
และเจ้าหน้าที่บริ หารทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ___________________________________________________รหัสพนักงาน _______________
ซึ่งขณะทาหนังสื อนี้มีตาแหน่ ง _________________________________________________ และเป็ นพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
(มหาชน) (“ธนาคาร”) และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด เลขทะเบียนที่ _____________
ขอท าหนั ง สื อมอบไว้ใ ห้ แ ก่ ธ นาคารทหารไทยธนชาต จ ากั ด (มหาชน) และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พ นั ก งานธนาคาร
ทหารไทย จากัด ว่าข้าพเจ้ายิน ยอมให้ธนาคารแจ้งข้อ มูล เกี่ ยวกับ สถานะความเป็ นพนักงานธนาคารของข้าพเจ้าแก่ ส หกรณ์ และยิน ยอมให้
สหกรณ์เปิ ดเผยข้อมูลสมาชิกภาพของข้าพเจ้าแก่ธนาคาร อีกทั้งเมื่อข้าพเจ้าพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานธนาคารจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม และไม่
ว่าสหกรณ์จะได้รู้ถึงการพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของข้าพเจ้าหรื อไม่ก็ตาม หากข้าพเจ้าจะต้องพ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ตอ้ งชาระหนี้ที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นทั้งจานวนทันที
ดังนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) นายจ้างและหรื อผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงิน
ได้รายเดือนจากบัญชีเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสะสม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดที่ทางธนาคาร หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด จะจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักชาระหนี้ ที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์เต็มจานวน และข้าพเจ้ายินยอม
ให้สหกรณ์แจ้งยอดหนี้คงเหลือของข้าพเจ้าต่อธนาคาร
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดาเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนหนังสื อยินยอมนี้ หากไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ก่อน

ลงชื่อ _____________________________________ ผูใ้ ห้คายินยอม
(_____________________________________)

ลงชื่อ ______________________________________พยาน
(_______________________________________)

