
ค ำเตือน  : 1. ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อควำมด้วยลำยมือของตนเอง 
                     โดยถกูต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ  
                     อำจไม่รับพิจำรณำ 
                 2. ให้แนบสลิปเงินเดือน/หน้ำสมุดบัญชีธนำคำร 
                     (ธ.กรงุไทยเท่ำนั้น)/ส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้กู้/ผู้ค้ ำ 
                     พร้อมคู่สมรส เจ้ำของบัตรรับรองควำมถูกต้อง 
                     ประกอบสัญญำกู้  (บัตรต้องไม่หมดอำยุ) 

วันที่................. / …………………… / ………….. 
หนังสือกู้ ที่............................. / .............................. 
หนังสือค้ ำประกันที่................................................. 
หนังสือค้ ำประกันที่................................................. 
หนังสือค้ ำประกันที่................................................. 
หนังสือค้ ำประกันที่................................................. 

        เขียนที่……………………………………………. 
        วันที่……………………………………………… 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ำกัด 
 ข้ำพเจ้ำ………………………………..……………เลขทะเบียน…………..…..เกิดวันที่……..………….
เดือน…….…..……..พ.ศ.………..อำยุ………ปี  เลขหมำยประจ ำตัวบัตรประชำชน.......................................................
สถำนภำพปัจจุบัน     โสด     สมรส     หย่ำ     หม้ำย  ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมัญ  เพื่อพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑.   ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสำมัญ  ของสหกรณ์ฯ จ ำนวน…....……..……บำท  (………………………..…....…...)  
โดยจะน ำไปใช้เพื่อกำรดังต่อไปนี้  (ชี้แจงเหตุผลแห่งกำรกู้โดยชัดเจน) …...…………………………………………... 
 ข้อ  ๒.   ขณะนี้ข้ำพเจ้ำท ำงำนในต ำแหน่ง……….…..….………โรงเรียน……………..……….....…….………
อ ำเภอ…………………….เงินเดือน…………..บำท  เงินประจ ำต ำแหน่ง....................ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.…..…....
หมู่ที่……..…ถนน………………ต ำบล……….…อ ำเภอ……………..จังหวัด………….…โทร. ……….…...……… 
 ข้อ  ๓.  ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑  หุ้น ข้ำพเจ้ำยินยอมน ำเงินค่ำหุ้นทั้งหมดของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่ในสหกรณ์ หรือจะมีขึ้นต่อไปในภำย
ภำคหน้ำมำจ ำน ำกับสหกรณ์ทั้งหมด  จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะช ำระหนี้เงินกู้เสร็จ 
  ๓.๒  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินเดือนของข้ำพเจ้ำหักเงินได้รำยเดือนหรือ
เงินอ่ืนใดที่พึงได้รับจำกทำงรำชกำรของข้ำพเจ้ำเพื่อช ำระหนี้แก่สหกรณ์ 
  ๓.๓  บุคคล ซึ่งมีควำมประสงค์จะค้ ำประกันตำมค ำขอกู้ ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๓.๑ ชื่อ………………………………….…….… อำยุ.......... ปี  เลขทะเบียน……………… 
ต ำแหน่ง………………….……..  สังกัดหรือโรงเรียน………………………...……………..อ ำเภอ……………….…. 
เงินเดือน……………………...……..บำท  (ลายมือชื่อผู้ค ้าประกัน)………………..…………..………….... 
   ๓.๓.๒ ชื่อ………………………………….…….… อำยุ.......... ปี  เลขทะเบียน……………… 
ต ำแหน่ง………………….……..  สังกัดหรือโรงเรียน………………………...……………..อ ำเภอ……………….…. 
เงินเดือน……………………...……..บำท  (ลายมือชื่อผู้ค ้าประกัน)………………..…………..………….... 
   ๓.๓.๓ ชื่อ………………………………….…….… อำยุ.......... ปี  เลขทะเบียน……………… 
ต ำแหน่ง………………….……..  สังกัดหรือโรงเรียน………………………...……………..อ ำเภอ……………….…. 
เงินเดือน……………………...……..บำท  (ลายมือชื่อผู้ค ้าประกัน)………………..…………..………….... 
   ๓.๓.๔ ชื่อ………………………………….…….… อำยุ.......... ปี  เลขทะเบียน……………… 
ต ำแหน่ง………………….……..  สังกัดหรือโรงเรียน………………………...……………..อ ำเภอ……………….…. 
เงินเดือน……………………...……..บำท  (ลายมือชื่อผู้ค ้าประกัน)………………..…………..………….... 
 ข้อ  ๔.  เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้  ข้ำพเจ้ำขอส่งช ำระต้นเงินกู้คืนเป็นงวดรำยเดือนเท่ำๆกัน งวดละ…………..บำท  
รวม............... งวด  ตำมระเบียบของสหกรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมอัตรำที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด  เว้นแต่งวดสุดท้ำย       
ขอส่งตำมจ ำนวนที่เป็นจริง 

ลงชื่อ……………………………………ผู้ขอกู้ 
(……………………………………) 

 หมายเหตุ  สลิปเงินเดือนต้องผ่านผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน/หน่วยงาน 



 

ในกำรกู้คร้ังนี้คู่สมรสของข้ำพเจ้ำ คือ.............................................................  ยินยอมให้ข้ำพเจ้ำกู้เงินสำมัญได้
และยินยอมที่จะผูกพันตำมสัญญำในฐำนะลูกหนี้ร่วมทุกประกำร 

(ลงชื่อ)…………………………..…….….….ผู้กู้  (ลงชื่อ)………………….……………….…...สำมี/ภรรยำ 
 (…………………………..….….…....)              (…………………………..….….…....) 

 บันทึกเจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน/หน่วยงาน          บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสมาชิกรายนี้ สามารถกู้   ข้าพเจ้าได้พิจารณาความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว 
เงินสามัญ และมีเงินเดือนเหลือช าระหนี้ได้         ๑.    ให้กู้ได้   ไม่สมควรให้กู้ 
                เพราะ................................................................... 
          ๒.  ข้าพเจ้ารับทราบและจะหักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ 
                 ตามค ายินยอมดังกล่าว 

(ลงช่ือ)…………………..…………..….เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิโรงเรียน/หน่วยงำน  (ลงช่ือ)……………………….…...ผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ำหน่วยงำน 
   (…..…………..….…..…….…....)    (…………….…..…..….…....) 
วันที่................................................    วันที่........................................... 

 
(รำยกำรต่อไปนี้  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ฯ  กรอกเอง) 

รายการพิจารณาวงเงินกู้          รายการพิจารณายอดเงินคงเหลือ 
เงินได้รายเดือน   เงินค่าหุ้นรายเดือน  

ทุนเรือนหุ้น   เงินต้น  

วงเงินกู้ตามสิทธิ   ดอกเบี ย  

วงเงินที่ขอกู้   ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     

   ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     

   เงินเดือนคงเหลือ  

   คิดเป็นร้อยละ  

ลงชื่อ .........................................................................  เจ้ำหน้ำที่ 
..................... / .................... / ................. 

บันทึกการวินิจฉัย 
 พิจำรณำโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้  ในกำรประชุมคร้ังที่………..วันที…่…..…/…………/………… 

อนุมัติให้กู้ได้………………………………บำท      
.……………………………………...กรรมกำรเงินกู้ 

 พิจำรณำโดยผู้จัดกำรในกรณีที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ ว่ำ ด้วย กำรให้เงินกู้                                   

อนุมัติให้กู้ได้………………………………บำท  เมื่อวันที่……..…/…………/…………   

.……………………………………...ผู้จัดกำร 

  ไม่ท าประกัน 
  ทุนประกันเดิม....................................... 
  ท าเพิ่ม..................................................... 



 

 

 
 
 

 วันที่………………………………………..… 
 ทะเบียนค้ ำที่…………………/……………… 
 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………...…….………เกิดวันที่…………………………อำยุ…….….ปี  
สถำนภำพปัจจุบัน   โสด   สมรส   หย่า   หม้าย  หมำยเลขบัตรประชำชน.........................................................                                                                          
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด เลขทะเบียนที่……….... รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง…………. 
สังกัด…………………………..……อ ำเภอ…...…………… ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่………...........หมู่ที่……...........… 
ถนน……….……..………ต ำบล…………....…...……..อ ำเภอ…..……...…….……จังหวัด……………………..…… 
โทรศัพท์ บ้ำน....................................  มือถือ...........................................  E – Mail : ………………………………….. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน”  ขอท ำหนังสือสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี  จ ำกัด  ซึ่งตอ่ไปในหนังสือนี้จะเรียกว่ำ “สหกรณ”์  เป็นหลักฐำนส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑ .  ตำมที่…………………………………………………………………....  สมำชิกสหกรณ์ซึ่ งต่อไป
หนังสือนี้จะเรียกว่ำ  “ผู้กู้”  ได้ขอกู้เงินจำกสหกรณ์ตำมค ำขอกู้เงินและสัญญำกู้เงินสำมัญ ที่…………….… /255.........     
ลงวันที…่……………………  เพื่อน ำไปใช้ในกำร.................................................................…………...…..………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้กู้เงินจำกสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน............................................... บำท 
(.....................................................................)  อัตรำดอกเบี้ยตำมที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด  ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว           
ผู้ค้ ำประกันยอมเข้ำค้ ำประกันกำรช ำระหนี้ของผู้กู้โดยขอสัญญำว่ำ  ถ้ำผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู้  และเรียกให้ผู้กู้ช ำระหนี้หรือมีกรณีอ่ืนใด  อันกระท ำให้
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช ำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวแล้วก็ดี  ผู้ค้ ำประกันยอมรับผิดช ำระเงินต้นที่ผู้กู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์  
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่ำสินไหมทดแทน  ซึ่งลูกหนี้ค้ำงช ำระตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนี้            
และค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น  ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำว  จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 ข้อ  ๒.  กำรค้ ำประกันหนี้เงินกู้ดังกล่ำวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ ำประกันอย่ำงสมบูรณ์  ทั้งนี้ผู้ค้ ำประกันขอยืนยันว่ำผู้กู้            
ไม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ และเข้ำท ำสัญญำที่กล่ำวแล้วด้วยควำมส ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ 
 ข้อ  ๓.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว  และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นคนล้มละลำย  
หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในพระรำชอำณำเขต  โดยผู้กู้ไปจำกถิ่นที่อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิล ำเนำโดยมิ
แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้นั้นได้ทันที 
 ข้อ  ๔.  ผู้ค้ ำประกันสัญญำว่ำ  ถ้ำผู ้ค้ ำประกันย้ำยต ำบลที่อยู ่จำกภูมิล ำเนำดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำนี้           
ผู้ค้ ำประกันมีหน้ำที่แจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่สหกรณ์
ได้รับเป็นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย  
 ข้อ  ๕.  หำกผู้ค้ ำประกันพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพของสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ค้ ำประกันยังคง
ผูกพันต่อหนี้ค้ำงผู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์ไปจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 
 

หนังสือกู้ที่………..……/…………จ านวนเงินกู้……..…………….…บำท 

ชื่อผู้กู้………………………………………………………………………… 



 

 ข้อ  ๖.  ในกำรช ำระหนี้แทนผู้กู้นั้น  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงใน
สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ผู้ค้ ำประกันปฏิบัติหน้ำที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือเงินอื่นใด   
ที่ถึงก ำหนดจ่ำยแก่ผู้ค้ ำประกันนั้น  เพื่อช ำระหนี้หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้นั้น
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
 กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค้ ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม 
 ข้อ  ๗.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำกหรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ค้ ำประกันจะได้รับจำก
สหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกกำรประกันชีวิตที่ผู้ค้ ำประกันตกลงไว้กับผู้เอำประกัน  
ให้สหกรณ์น ำไปหักช ำระหนี้ตำมสัญญำค้ ำประกันนี้ได ้
 ข้อ  ๘.  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันท ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่ำง ๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอ่ืนใดจำก
สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐำน เมื่อผู้ค้ ำประกันถึงแก่ควำมตำยนั้น ไม่ว่ำจะได้ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรือหลังจำก
ที่ผู้ค้ ำประกันจะท ำสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้  ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำมสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้แต่ประกำรใด  
โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช ำระหนี้ตำมสัญญำนี้ให้ครบถ้วนก่อน 
 ผู้ค้ ำประกันได้เข้ำใจข้อควำมในหนังสือนั้นตลอดแล้ว  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี                     
ที่ระบุข้ำงต้น 

    …………………………………………..ผู้ค้ ำประกัน 
    (………………………………………....) 

…………………………………………..พยำน  …………………………………………..พยำน 
(………………………………………....)   (………………………………………....) 

 

 

 

 

 

 

 

 
รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจ ำตัวและลำยมือชื่อผู้ค้ ำประกัน  และเห็นว่ำหนังสือค้ ำประกันนี้ได้ท ำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

     …………………………………………..เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
     (………………………………………….) 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผูค้้ าประกันมคีู่สมรส) 

       เขียนที่……………………………………. 
      วันที่……………..……………………….. 

 ข้าพเจ้านาย / นาง…………………………………………………………………………………..….. 
เป็นสามี / ภรรยาของผู้ค้ าประกัน ได้ยินยอมให้  นาย /  นาง…………………………………………………… 
เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี้ 

     …………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 

     …………………………………………..ผู้ค้ าประกัน 
     (………………………………………....) 



 

 

 
 
 

 วันที่………………………………………..… 
 ทะเบียนค้ ำที่…………………/……………… 
 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………...…….………เกิดวันที่…………………………อำยุ…….….ปี  
สถำนภำพปัจจุบัน   โสด   สมรส   หย่า   หม้าย  หมำยเลขบัตรประชำชน.........................................................                                                                          
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด เลขทะเบียนที่……….... รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง…………. 
สังกัด…………………………..……อ ำเภอ…...…………… ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่………...........หมู่ที่……...........… 
ถนน……….……..………ต ำบล…………....…...……..อ ำเภอ…..……...…….……จังหวัด……………………..…… 
โทรศัพท์ บ้ำน....................................  มือถือ...........................................  E – Mail : ………………………………….. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน”  ขอท ำหนังสือสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี  จ ำกัด  ซึ่งตอ่ไปในหนังสือนี้จะเรียกว่ำ “สหกรณ”์  เป็นหลักฐำนส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑ .  ตำมที่…………………………………………………………………....  สมำชิกสหกรณ์ซึ่ งต่อไป
หนังสือนี้จะเรียกว่ำ  “ผู้กู้”  ได้ขอกู้เงินจำกสหกรณ์ตำมค ำขอกู้เงินและสัญญำกู้เงินสำมัญ ที่…………….… /255.........     
ลงวันที…่……………………  เพื่อน ำไปใช้ในกำร.................................................................…………...…..………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้กู้เงินจำกสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน............................................... บำท 
(.....................................................................)  อัตรำดอกเบี้ยตำมที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด  ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว           
ผู้ค้ ำประกันยอมเข้ำค้ ำประกันกำรช ำระหนี้ของผู้กู้โดยขอสัญญำว่ำ  ถ้ำผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู้  และเรียกให้ผู้กู้ช ำระหนี้หรือมีกรณีอ่ืนใด  อันกระท ำให้
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช ำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวแล้วก็ดี  ผู้ค้ ำประกันยอมรับผิดช ำระเงินต้นที่ผู้กู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์  
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่ำสินไหมทดแทน  ซึ่งลูกหนี้ค้ำงช ำระตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนี้            
และค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น  ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำว  จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 ข้อ  ๒.  กำรค้ ำประกันหนี้เงินกู้ดังกล่ำวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ ำประกันอย่ำงสมบูรณ์  ทั้งนี้ผู้ค้ ำประกันขอยืนยันว่ำผู้กู้            
ไม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ และเข้ำท ำสัญญำที่กล่ำวแล้วด้วยควำมส ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ 
 ข้อ  ๓.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว  และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นคนล้มละลำย  
หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในพระรำชอำณำเขต  โดยผู้กู้ไปจำกถิ่นที่อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิล ำเนำโดยมิ
แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้นั้นได้ทันที 
 ข้อ  ๔.  ผู้ค้ ำประกันสัญญำว่ำ  ถ้ำผู ้ค้ ำประกันย้ำยต ำบลที่อยู ่จำกภูมิล ำเนำดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำนี้           
ผู้ค้ ำประกันมีหน้ำที่แจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่สหกรณ์
ได้รับเป็นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย  
 ข้อ  ๕.  หำกผู้ค้ ำประกันพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพของสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ค้ ำประกันยังคง
ผูกพันต่อหนี้ค้ำงผู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์ไปจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 
 

หนังสือกู้ที่………..……/…………จ านวนเงินกู้……..…………….…บำท 

ชื่อผู้กู้………………………………………………………………………… 



 

 ข้อ  ๖.  ในกำรช ำระหนี้แทนผู้กู้นั้น  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงใน
สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ผู้ค้ ำประกันปฏิบัติหน้ำที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือเงินอื่นใด   
ที่ถึงก ำหนดจ่ำยแก่ผู้ค้ ำประกันนั้น  เพื่อช ำระหนี้หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้นั้น
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
 กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค้ ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม 
 ข้อ  ๗.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำกหรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ค้ ำประกันจะได้รับจำก
สหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกกำรประกันชีวิตที่ผู้ค้ ำประกันตกลงไว้กับผู้เอำประกัน  
ให้สหกรณ์น ำไปหักช ำระหนี้ตำมสัญญำค้ ำประกันนี้ได ้
 ข้อ  ๘.  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันท ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่ำง ๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอ่ืนใดจำก
สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐำน เมื่อผู้ค้ ำประกันถึงแก่ควำมตำยนั้น ไม่ว่ำจะได้ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรือหลังจำก
ที่ผู้ค้ ำประกันจะท ำสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้  ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำมสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้แต่ประกำรใด  
โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช ำระหนี้ตำมสัญญำนี้ให้ครบถ้วนก่อน 
 ผู้ค้ ำประกันได้เข้ำใจข้อควำมในหนังสือนั้นตลอดแล้ว  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี                     
ที่ระบุข้ำงต้น 

    …………………………………………..ผู้ค้ ำประกัน 
    (………………………………………....) 

…………………………………………..พยำน  …………………………………………..พยำน 
(………………………………………....)   (………………………………………....) 

 

 

 

 

 

 

 

 
รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจ ำตัวและลำยมือชื่อผู้ค้ ำประกัน  และเห็นว่ำหนังสือค้ ำประกันนี้ได้ท ำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

     …………………………………………..เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
     (………………………………………….) 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผูค้้ าประกันมคีู่สมรส) 

       เขียนที่……………………………………. 
      วันที่……………..……………………….. 

 ข้าพเจ้านาย / นาง…………………………………………………………………………………..….. 
เป็นสามี / ภรรยาของผู้ค้ าประกัน ได้ยินยอมให้  นาย /  นาง…………………………………………………… 
เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี้ 

     …………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 

     …………………………………………..ผู้ค้ าประกัน 
     (………………………………………....) 



 

 

 
 
 

 วันที่………………………………………..… 
 ทะเบียนค้ ำที่…………………/……………… 
 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………...…….………เกิดวันที่…………………………อำยุ…….….ปี  
สถำนภำพปัจจุบัน   โสด   สมรส   หย่า   หม้าย  หมำยเลขบัตรประชำชน.........................................................                                                                          
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด เลขทะเบียนที่……….... รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง…………. 
สังกัด…………………………..……อ ำเภอ…...…………… ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่………...........หมู่ที่……...........… 
ถนน……….……..………ต ำบล…………....…...……..อ ำเภอ…..……...…….……จังหวัด……………………..…… 
โทรศัพท์ บ้ำน....................................  มือถือ...........................................  E – Mail : ………………………………….. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน”  ขอท ำหนังสือสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี  จ ำกัด  ซึ่งตอ่ไปในหนังสือนี้จะเรียกว่ำ “สหกรณ”์  เป็นหลักฐำนส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑ .  ตำมที่…………………………………………………………………....  สมำชิกสหกรณ์ซึ่ งต่อไป
หนังสือนี้จะเรียกว่ำ  “ผู้กู้”  ได้ขอกู้เงินจำกสหกรณ์ตำมค ำขอกู้เงินและสัญญำกู้เงินสำมัญ ที่…………….… /255.........     
ลงวันที…่……………………  เพื่อน ำไปใช้ในกำร.................................................................…………...…..………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้กู้เงินจำกสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน............................................... บำท 
(.....................................................................)  อัตรำดอกเบี้ยตำมที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด  ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว           
ผู้ค้ ำประกันยอมเข้ำค้ ำประกันกำรช ำระหนี้ของผู้กู้โดยขอสัญญำว่ำ  ถ้ำผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู้  และเรียกให้ผู้กู้ช ำระหนี้หรือมีกรณีอ่ืนใด  อันกระท ำให้
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช ำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวแล้วก็ดี  ผู้ค้ ำประกันยอมรับผิดช ำระเงินต้นที่ผู้กู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์  
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่ำสินไหมทดแทน  ซึ่งลูกหนี้ค้ำงช ำระตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนี้            
และค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น  ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำว  จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 ข้อ  ๒.  กำรค้ ำประกันหนี้เงินกู้ดังกล่ำวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ ำประกันอย่ำงสมบูรณ์  ทั้งนี้ผู้ค้ ำประกันขอยืนยันว่ำผู้กู้            
ไม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ และเข้ำท ำสัญญำที่กล่ำวแล้วด้วยควำมส ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ 
 ข้อ  ๓.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว  และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นคนล้มละลำย  
หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในพระรำชอำณำเขต  โดยผู้กู้ไปจำกถิ่นที่อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิล ำเนำโดยมิ
แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้นั้นได้ทันที 
 ข้อ  ๔.  ผู้ค้ ำประกันสัญญำว่ำ  ถ้ำผู ้ค้ ำประกันย้ำยต ำบลที่อยู ่จำกภูมิล ำเนำดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำนี้           
ผู้ค้ ำประกันมีหน้ำที่แจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่สหกรณ์
ได้รับเป็นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย  
 ข้อ  ๕.  หำกผู้ค้ ำประกันพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพของสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ค้ ำประกันยังคง
ผูกพันต่อหนี้ค้ำงผู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์ไปจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 
 

หนังสือกู้ที่………..……/…………จ านวนเงินกู้……..…………….…บำท 

ชื่อผู้กู้………………………………………………………………………… 



 

 ข้อ  ๖.  ในกำรช ำระหนี้แทนผู้กู้นั้น  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงใน
สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ผู้ค้ ำประกันปฏิบัติหน้ำที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือเงินอื่นใด   
ที่ถึงก ำหนดจ่ำยแก่ผู้ค้ ำประกันนั้น  เพื่อช ำระหนี้หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้นั้น
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
 กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค้ ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม 
 ข้อ  ๗.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำกหรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ค้ ำประกันจะได้รับจำก
สหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกกำรประกันชีวิตที่ผู้ค้ ำประกันตกลงไว้กับผู้เอำประกัน  
ให้สหกรณ์น ำไปหักช ำระหนี้ตำมสัญญำค้ ำประกันนี้ได ้
 ข้อ  ๘.  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันท ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่ำง ๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอ่ืนใดจำก
สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐำน เมื่อผู้ค้ ำประกันถึงแก่ควำมตำยนั้น ไม่ว่ำจะได้ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรือหลังจำก
ที่ผู้ค้ ำประกันจะท ำสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้  ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำมสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้แต่ประกำรใด  
โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช ำระหนี้ตำมสัญญำนี้ให้ครบถ้วนก่อน 
 ผู้ค้ ำประกันได้เข้ำใจข้อควำมในหนังสือนั้นตลอดแล้ว  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี                     
ที่ระบุข้ำงต้น 

    …………………………………………..ผู้ค้ ำประกัน 
    (………………………………………....) 

…………………………………………..พยำน  …………………………………………..พยำน 
(………………………………………....)   (………………………………………....) 

 

 

 

 

 

 

 

 
รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจ ำตัวและลำยมือชื่อผู้ค้ ำประกัน  และเห็นว่ำหนังสือค้ ำประกันนี้ได้ท ำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

     …………………………………………..เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
     (………………………………………….) 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผูค้้ าประกันมคีู่สมรส) 

       เขียนที่……………………………………. 
      วันที่……………..……………………….. 

 ข้าพเจ้านาย / นาง…………………………………………………………………………………..….. 
เป็นสามี / ภรรยาของผู้ค้ าประกัน ได้ยินยอมให้  นาย /  นาง…………………………………………………… 
เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี้ 

     …………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 

     …………………………………………..ผู้ค้ าประกัน 
     (………………………………………....) 



 

 

 
 
 

 วันที่………………………………………..… 
 ทะเบียนค้ ำที่…………………/……………… 
 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………...…….………เกิดวันที่…………………………อำยุ…….….ปี  
สถำนภำพปัจจุบัน   โสด   สมรส   หย่า   หม้าย  หมำยเลขบัตรประชำชน.........................................................                                                                          
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด เลขทะเบียนที่……….... รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง…………. 
สังกัด…………………………..……อ ำเภอ…...…………… ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่………...........หมู่ที่……...........… 
ถนน……….……..………ต ำบล…………....…...……..อ ำเภอ…..……...…….……จังหวัด……………………..…… 
โทรศัพท์ บ้ำน....................................  มือถือ...........................................  E – Mail : ………………………………….. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน”  ขอท ำหนังสือสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี  จ ำกัด  ซึ่งตอ่ไปในหนังสือนี้จะเรียกว่ำ “สหกรณ”์  เป็นหลักฐำนส ำคัญดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑ .  ตำมที่…………………………………………………………………....  สมำชิกสหกรณ์ซึ่ งต่อไป
หนังสือนี้จะเรียกว่ำ  “ผู้กู้”  ได้ขอกู้เงินจำกสหกรณ์ตำมค ำขอกู้เงินและสัญญำกู้เงินสำมัญ ที่…………….… /255.........     
ลงวันที…่……………………  เพื่อน ำไปใช้ในกำร.................................................................…………...…..………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้กู้เงินจำกสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน............................................... บำท 
(.....................................................................)  อัตรำดอกเบี้ยตำมที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด  ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว           
ผู้ค้ ำประกันยอมเข้ำค้ ำประกันกำรช ำระหนี้ของผู้กู้โดยขอสัญญำว่ำ  ถ้ำผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู้  และเรียกให้ผู้กู้ช ำระหนี้หรือมีกรณีอ่ืนใด  อันกระท ำให้
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช ำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวแล้วก็ดี  ผู้ค้ ำประกันยอมรับผิดช ำระเงินต้นที่ผู้กู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์  
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่ำสินไหมทดแทน  ซึ่งลูกหนี้ค้ำงช ำระตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รำยนี้            
และค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น  ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำว  จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 ข้อ  ๒.  กำรค้ ำประกันหนี้เงินกู้ดังกล่ำวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ ำประกันอย่ำงสมบูรณ์  ทั้งนี้ผู้ค้ ำประกันขอยืนยันว่ำผู้กู้            
ไม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ และเข้ำท ำสัญญำที่กล่ำวแล้วด้วยควำมส ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ 
 ข้อ  ๓.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว  และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นคนล้มละลำย  
หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในพระรำชอำณำเขต  โดยผู้กู้ไปจำกถิ่นที่อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิล ำเนำโดยมิ
แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้นั้นได้ทันที 
 ข้อ  ๔.  ผู้ค้ ำประกันสัญญำว่ำ  ถ้ำผู ้ค้ ำประกันย้ำยต ำบลที่อยู ่จำกภูมิล ำเนำดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำนี้           
ผู้ค้ ำประกันมีหน้ำที่แจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่สหกรณ์
ได้รับเป็นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย  
 ข้อ  ๕.  หำกผู้ค้ ำประกันพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพของสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ค้ ำประกันยังคง
ผูกพันต่อหนี้ค้ำงผู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์ไปจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 
 

หนังสือกู้ที่………..……/…………จ านวนเงินกู้……..…………….…บำท 

ชื่อผู้กู้………………………………………………………………………… 



 

 ข้อ  ๖.  ในกำรช ำระหนี้แทนผู้กู้นั้น  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงใน
สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ผู้ค้ ำประกันปฏิบัติหน้ำที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือเงินอื่นใด   
ที่ถึงก ำหนดจ่ำยแก่ผู้ค้ ำประกันนั้น  เพื่อช ำระหนี้หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้นั้น
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
 กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค้ ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม 
 ข้อ  ๗.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำกหรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ค้ ำประกันจะได้รับจำก
สหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกกำรประกันชีวิตที่ผู้ค้ ำประกันตกลงไว้กับผู้เอำประกัน  
ให้สหกรณ์น ำไปหักช ำระหนี้ตำมสัญญำค้ ำประกันนี้ได ้
 ข้อ  ๘.  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันท ำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่ำง ๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอ่ืนใดจำก
สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐำน เมื่อผู้ค้ ำประกันถึงแก่ควำมตำยนั้น ไม่ว่ำจะได้ต้ังผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรือหลังจำก
ที่ผู้ค้ ำประกันจะท ำสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้  ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำมสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้แต่ประกำรใด  
โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช ำระหนี้ตำมสัญญำนี้ให้ครบถ้วนก่อน 
 ผู้ค้ ำประกันได้เข้ำใจข้อควำมในหนังสือนั้นตลอดแล้ว  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี                     
ที่ระบุข้ำงต้น 

    …………………………………………..ผู้ค้ ำประกัน 
    (………………………………………....) 

…………………………………………..พยำน  …………………………………………..พยำน 
(………………………………………....)   (………………………………………....) 

 

 

 

 

 

 

 

 
รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจ ำตัวและลำยมือชื่อผู้ค้ ำประกัน  และเห็นว่ำหนังสือค้ ำประกันนี้ได้ท ำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

     …………………………………………..เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
     (………………………………………….) 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผูค้้ าประกันมคีู่สมรส) 

       เขียนที่……………………………………. 
      วันที่……………..……………………….. 

 ข้าพเจ้านาย / นาง…………………………………………………………………………………..….. 
เป็นสามี / ภรรยาของผู้ค้ าประกัน ได้ยินยอมให้  นาย /  นาง…………………………………………………… 
เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี้ 

     …………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 

     …………………………………………..ผู้ค้ าประกัน 
     (………………………………………....) 



 
 
 

 
 
 
 

หนังสือแสดงเจตนาระบุตวัผู้รับโอนประโยชน์ 
กรณสีมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากดั  ถงึแก่ความตาย 

 
เขียนที่...................................................................... 
วันที่...............เดือน............................พ.ศ. .............. 

 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ............................ปี  รับราชการหรือท างาน
ประจ าในต าแหน่ง...................................โรงเรียน...............................................................อ าเภอ................................... 
จังหวัดชลบุรี  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  เลขทะเบียนที่...................................... ขอแสดงเจตนา
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  เป็นผู้รับโอนประโยชน์เพื่อช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด 
เป็นอันดับแรก ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด จากเงิน            
ช.พ.ค. หรือเงินทุกประเภทของข้าพเจ้าที่ทายาทจะได้รับ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ในขณะที่ข้าพเจ้าแสดงเจตนาระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  รับโอน
ประโยชน์แทนข้าพเจ้าและลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีและตั้งผู้รับโอนประโยชน์นี้
ด้วยความสมัครใจ  ไม่มีผู้ใดชักจูง  แนะน า  บังคับ  ขู่เข็ญข้าพเจ้าแต่ประการใด 
 

       …………………………………………..ผู้แสดงเจตนำ 
       (………………………………………....) 

       …………………………………………..พยำน 
       (………………………………………....) 

       …………………………………………..พยำน 
       (………………………………………....) 
 
 

ค าเตือน ผู้กู้ต้องกรอกข้อความด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน  มิฉะน้ันสหกรณ์ไม่รับพจิารณา   

 (ในกรณทีีเ่ขียนผดิห้ามลบให้ขีดฆ่าพร้อมเซ็นช่ือก ากบั) 
 
 

หนังสือกู้ที่.................../............. 
จ านวนเงินกู้............................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน  (ผู้ขอกู้) 

เลขบัตรประจ าตัว.................................................... 

วันออกบัตร............................................................. 

บัตรหมดอายุ........................................................... 



สัญญาเงินกู้ที.่.................................. 
เลขทะเบียนสมาชิก......................... 

 
 

        ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด 
        วันที่....................................................................... 
 ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..........................................................................อายุ.......................ปี   สถานภาพปัจจุบัน   
  โสด    สมรส    หม้าย    หย่า  หมายเลขบัตรประชาชนเลขท่ี........................................................................... 
วันออกบัตร..................................วันหมดอายุ..................................ปัจจุบันรับราชการในต าแหน่ง...................................... 
โรงเรียน...............................................................อ าเภอ................................สังกัด................................................................
อัตราเงินเดือน..................................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...........................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท ์บ้าน........................................มือถือ.........................................  E-mail : ………………………………   
ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายนี้  เรียกว่า  “ผู้กู้”  ฝ่ายหน่ึงท าบันทึกต่อท้ายฉบับน้ีให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  
ซึ่งต่อไปในบันทึกต่อท้ายน้ี  เรียกว่า  “ผู้ให้กู้”  อีกฝ่ายหนึ่ง  เพื่อเป็นหลักฐานว่า 
 ๑.  ผู้กู้  ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ตามหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ ที่..........................ลงวันท่ี................................................
จ านวนเงิน.............................................บาท  (..............................................................................)  ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินกู้จ านวน
ดังกล่าวไปจาก  ผู้ให้กู้  ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามสัญญาเงินกู้ 
 ๒.  ในกรณีที่ผู้กู้ เงิน ต้องท าประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด  ก าหนดเพื่อเป็น
หลักประกันเงินกู้  โดยผู้กู้จะต้องช าระค่าเบี้ยประกันในแต่ละปี  ตลอดสัญญาเงินกู้ที่ยังมีผลบังคับอยู่ และในวันท าสัญญา
เงินกู้  ผู้กู้ต้องช าระเงินค่าเบี้ยประกัน  ส าหรับปีต่อ ๆ ไป  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินได้รายเดือนช าระค่าเบี้ยประกันใน
เดือนที่กรมธรรม์  ประกันชีวิตครบรอบปีในแต่ละปี  หากเงินได้รายเดือนไม่พอช าระให้ปรับยอดเป็นเงินต้นเงินกู้สามัญ 
แล้วแต่กรณี 
 ๓.  ในกรณีที่ผู้กู้ต้องสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  และมีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  หรือ
เงินอื่นใดของสมาคมที่สมาชิกต้องช าระให้กับสมาคมนั้น ๆ  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินได้รายเดือนช าระหรือหักจากเงิน
ปันผลเฉลี่ยคืนประจ าปี ช าระหนี้ หรือปรับยอดรวมกับเงินกู้สามัญ แล้วแต่กรณี 

๔.  ในกรณีที่ผู้กู้  ออกจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม  ผู้กู้ต้องส่งคืนเงินกู้ที่เหลืออยู่พร้อมดอกเบี้ยให้ผู้ให้กู้
โดยสิ้นเชิงทันท ี
 ๕.  หากผู้กู้จะกู้เงินจากผู้อื่น  หรือสถาบันการเงินอื่น  กรณีหักเงินได้รายเดือนช าระหน้ี  ณ ที่จ่ายในระหว่างที่ยังมี
หน้ีเงินกู้อยู่กับผู้ให้กู้  ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบก่อน 
 ๖.  กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ ๑ เดือน  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยตามระบบ  โดยปรับเข้าเป็น
เงินต้น  และผู้ให้กู้จะระงับสิทธิการกู้ใหม่ของผู้กู้จนกว่าจะส่งเงินงวดช าระหนี้ตามระบบแล้ว 
 บันทึกต่อท้ายน้ี  ให้เป็นไปตามบันทึกต่อท้ายสัญญาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้น้ี 
 ผู้กู้เข้าใจข้อความในบันทึกต่อท้ายน้ีโดยตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน                 
ณ  วัน  เดือน  ปี  ที่ระบุข้างต้น 

ลายมือชื่อ......................................................ผู้กู้  ลายมือชื่อ....................................................ผู้จัดการ 
  (..................................................... )      ( น.ส.ศิริรัตน์  ธรรมพิทักษ์พงษ์ ) 
 

ลายมือชื่อ.................................................พยาน 
       (.................................................) 
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- ประทบัตราธนาคารออมสิน - 

*** หมายเหตุ *** แจง้สมาชิกเอกสารฉบบันี�ทาํมาเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการอนุมติัสินเชื�อใหแ้ก่สมาชิก 

ในแต่ละบุคคล(เฉพาะสมาชิกที�เอกสารเรียบร้อย)  สมาชิกตอ้งนาํไปตรวจสอบหนี� ที�ธนาคารออมสินเท่านั�น       

 

  

 

หนงัสือยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลและตรวจสอบภาระหนี�กบัธนาคารออมสิน 

   ทาํที� ..................................................... 

 วนัที� ........................................................  

เรียน    ผูจ้ดัการธนาคารออมสิน สาขา ......................................... (จงัหวดัชลบุรี) 

ขา้พเจา้ .............................................................................. ตาํแหน่ง ..................................... สงักดั ......................................

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน ..................................................................  อาย ุ............... ปี โทรศพัท ์.............................มีความ

ประสงคข์อกูสิ้นเชื�อสหกรณ์ออมทรัพย ์ ................................................................................... ในการนี�ขา้พเจา้ยินยอมให้

ธนาคารออมสินตรวจสอบและ / หรือเปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้   ทั�งที�เป็นขอ้มลูส่วนตวัและ / หรือขอ้มลูเกี�ยวกบัสินเชื�อที�

ขา้พเจา้มีอยูก่บัธนาคารออมสินใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพย ์......................................... ซึ� งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพื�อการใหสิ้นเชื�อเท่านั�นโดยขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนความยินยอมที�ใหไ้วแ้ต่อยา่งใด______________ 

  ลงชื�อ ................................................ ผูใ้หค้วามยินยอม 

                                                      (.........................................................) 

ลงชื�อ................................................พยาน                                                    ลงชื�อ................................................พยาน 

    (.........................................................)         (.........................................................) 

หมายเหตุ  ผูใ้หค้วามยินยอมตอ้งติดต่อธนาคารออมสินดว้ยตนเอง  โดยแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พร้อม  

                   รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

เรียน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์ ครูชลบุรี จาํกดั______________________________________________________ 

             ธนาคารออมสิน สาขา ............................................................................................   (จงัหวดัชลบุรี )ไดต้รวจสอบ 

ขอ้มลูภาระหนี� สินของ ........................................................................ โรงเรียน  ........................................................................ 

ขอเรียนวา่   ( ) ไม่มีภาระหนี�_______________________________________________________________ 

                                   (     )    มีภาระหนี�    ขอ้มลู ณ วนัที� ............................... จาํนวน ............ สินเชื�อ  รายละเอียด มีดงันี�  

                                                  สินเชื�อ�  คือ ........................... ชาํระต่อเดือน.....................บาท จาํนวน......................... บาท 

                                                  สินเชื�อ�  คือ ........................... ชาํระต่อเดือน.....................บาท จาํนวน......................... บาท 

                                                  สินเชื�อ�  คือ ........................... ชาํระต่อเดือน.....................บาท จาํนวน......................... บาท 

_          _               (      )     มีการปรับโครงสร้างหนี�  ณ วนัที� ........................................ ถึง .......................................____ 

_                   เงินงวดที�ชาํระต่อเดือน .............................. บาท ลดลงเป็น ................................ บาท___ 

_              ยอดหนี�คงเหลือ .............................. บาท_______________________________________ 

 

 

____                                                           

 

( เอกสารแนบคาํขอกูสิ้นเชื�อกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ) 

 

ลงชื�อ ..................................................................... 

         (.....................................................................) 

ผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขา .................................. 

                                               ........./............../.......... 
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