
 

เอกสารประกอบที่ยื่นขอกู้เงิน 

โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระยะ 3 

 

กรุณาจัดเรียงเอกสารตามล าดับก่อนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่องตรวจสอบ 

ช่องตรวจสอบเอกสาร 
 1. สัญญากู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 1 ชุด 

 2. หนังสือค ้าประกันโครงการสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 1 ชุด 

 3. สลิปแสดงรายการเงนิเดือนของผู้กู้  (ให้หวัหน้าฝา่ยหรือเจ้าหน้าที่การเงินท่ีเก่ียวข้องรับรอง) 3 เดือนล่าสุด 

 4. รายงานความเคลื่อนไหวบัญชธีนาคารท่ีเงนิเดือนเขา้ของผูกู้้ (Statement bank)  3 เดือนล่าสุด 

 5. ส้าเนาบัตรประชาชน ของผู้กู ้  1 ฉบับ 

 6. ส้าเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ าประกัน 1 ฉบับ 

 7. ส้าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนสมรส ของคู่สมรส(ถ้ามี) ของผู้กู้/ผู้ค ้าประกัน 1 ฉบับ 
 8. ใบสมัครเข้าเปน็สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ 

ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน  (ผู้กู้ตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) 
เป็นสมาชิก

สมาคมฯแล้ว 
ไม่ต้องท า 

 
โปรดอ่าน 

1. ส้าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส้าเนาถูกต้องโดยผู้มีชื่อในเอกสารเปน็ผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง 
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั งหมด จะต้องเป็นลายมือชื่อท่ีเหมือนกันทั งหมด 

3. ส้าเนาบัตรต่างๆท่ีใชป้ระกอบค้าขอกู้ ต้องไม่หมดอายุในวนัท่ีรับเงินกู้ 
4. การแก้ไขข้อความในเอกสารให้ขีดเส้นทับแล้วให้ลงลายมือชื่อก้ากับการแก้ไขนั น หา้มใช้น ้ายาลบค้าผิด 
5. เอกสารท่ีระบุให้มีพยานรับรอง ต้องลงลายมือช่ือพยานให้ครบถ้วนและสมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เขียนที…่………………………………… 
วันท่ี…………………………………… 

เรียน      คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ากัด 
 ข้ าพ เ จ้ า………………………………………………….…สม าชิ ก เ ล ขทะ เบี ย น ท่ี…………………………..             
สังกัด ทต./อบต./อบจ./ทม.………………….……………………..  ต าแหน่ง…………………………..………….                                             
 ข้าราชการ         ลูกจ้างประจ า         พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างท่ัวไป  ได้รับเงินได้รายเดือน
จ านวน…..……………….บาท ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี.......... ต าบล/แขวง...................................  
อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.................... หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อ          
ได้สะดวก…..………………………………. E-mail (โปรดระบุ)................................................................................. 
 ข้าพเจ้าขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญโครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส            
โควิด – 19 เพื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ากัด พิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินประเภทสามัญ จ านวน…………….….…….บาท (……………………..…………………)   
โดยช าระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ต่อปี เป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด              
งวดละ................................. บาท (......................................................................) จนกว่าจะช าระครบจ านวนเงินท่ีกู้ 
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้าขอแจ้งต่อสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้  
  2.1 ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ เป็นเงิน...................................... บาท 
          2.2 รายได้สุทธิคงเหลือ รายได้ปัจจุบันของครอบครัวคงเหลือต่อเดือน ................................... บาท 
  2.3 หนี้สินภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์       ไม่มี      มี โปรดระบุ ................................................... 
  2.4 ในเวลานี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย 
และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าขอเสนอสมาชกิสหกรณ์ค้ าประกัน คือ 
ท่ี ชื่อ-สกุล ผู้ค้ าประกัน ต าแหน่ง หน่วยงาน เงินได้รายเดือน โทรศัพท์ติดต่อ 
1      

 ข้อ 4.  ในการกู้เงินครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะท าหนังสือกู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงยอมปฏบิตัิตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกของ
สหกรณ์ ทุกประการ 
 ข้อ 6. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญาก าหนดให้แจ้ง
หรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ สหกรณ์จะส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ข้าพเจ้าตามท่ีอยู่ท่ี
ปัจจุบันท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในข้างต้นของหนังสือนี้ หรือท่ีอยู่ท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดแล้ว 
ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับและทราบหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดโดยชอบแล้ว 
 ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นข้อมูลปัจจุบันและ                
เป็นความจริงทุกประการ 
 

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

 
 

ค าขอกู้เงินสามัญ 
โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อชว่ยเหลือสมาชิกทีไ่ด้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควดิ 19 ระยะ 3 

รับที…่………………………… 
วันที…่………/………./……… 
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รายการต่อไปนี้ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง 
 

เงินได้รายเดือน 
สิทธิ์ในการกู้

สามัญ 
หุ้นคงเหลือ/
สะสมต่อเดือน 

เงินกู้เดิมคงเหลือ 
เงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน รวม (บาท) 

      

1. ผู้ขอกู้เคย/ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือน………………………………… 
2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………... 

รายการเก่ียวกับวงเงินของผู้ค้ าประกัน 
 

ล าดับ ชื่อผู้ค้ าประกัน การค้ าประกันรายอื่น วงเงินค้ าประกันคงเหลือ 
(บาท) ชื่อผู้กู้ ต้นเงินท่ีค้ าประกัน

คงเหลือ (บาท) 
1     
2     

 
(ลงชื่อ)…………………………เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
(....................................................................) 

ค าวินิจฉัย …………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงชื่อ).………………………………ผู้จัดการ 

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

ค ารับรองของผู้หักเงินได ้
รับรองว่าผูข้อกู้ได้รับการอนุมตัิให้กู้ ผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือน
เพียงพอส าหรับช าระหนี้ให้สหกรณ์ฯ  
 

……..………………………….…… หัวหน้าส่วนการคลัง 
    (……………………………………………) 

ค ารับรองของผู้บังคับบญัชา 
รับรองว่าผู้ขอกู้ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ถูกร้อง
กล่าวโทษ หรือมีพฤติการณ์ ซึ่งอาจจะถูกออกจาราชการ 
หรืองานประจ า 
        …….……………………………………… ปลัด อปท. 
        (……………………..………………………) 



 
 
 
 
 

เลขทีส่ัญญา................/................ 

วันท่ี......................................................... 

  ข้ าพ เจ้ า………………………………………….….…สมาชิ ก เ ลขทะ เบี ย นที่…………………..             
สังกัด ทต./อบต./อบจ./ทม.………………….……………………..  ต าแหน่ง…………………………..………….                                             
 ข้าราชการ       ลูกจ้างประจ า      พนักงานจ้างตามภารกิจ      พนักงานจ้างทั่วไป  ได้รับเงินได้รายเดือน
จ านวน…..……………….บาท  บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที ่    
ที่อยู่ ปัจจุบัน บ้านเลขที่  ..................... หมู่ที่  ................ถนน ................................... ต าบล/แขวง
................................... อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ .. .................. 
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก…..…………………….......... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู”้ ได้ท าหนังสือกู้เงินกู้สามัญให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1. ผู้กูไ้ด้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจ านวนเงนิ ..................................................................บาท 
(.............................................................................................) ไปถูกต้องแล้ว  
  ข้อ 2. ผู้กูส้ัญญาว่าจะช าระเงินต้นเงนิกู้พร้อมดอกเบ้ีย เท่ากันทุกงวด งวดละ............................. บาท 
(......................................................................) จนกว่าจะช าระครบจ านวนเงินที่กู้ 

 ข้อ 3. ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละหกบาทยี่สิบห้าสตางค์ต่อปี กรณี 
ผู้กู้ขาดช าระเงินกู้สามัญโครงการดังกล่าว งวดใดงวดหนึ่ง  สหกรณ์จะค านวณอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กูท้ราบล่วงหน้า 

ข้อ 4. ในเวลานี้ผู้กู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดี
ล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย  

  ข้อ 5. เมื่อผู้กูไ้ด้รับเงินกู้แล้ว และยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้ 

 5.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ หักเงินได้รายเดือน
ของผู้กูต้ามจ านวนเงินงวดช าระหนี้ในข้อ 2 เพื่อช าระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ 
 

 

 

 

 

ผู้กู้........................................................ 

 

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 
โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19  ระยะ 3 

ผู้ค ้าประกัน   ......................................................................... 
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 5.2 ยินยอมให้ถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับว่าด้วยการให้เงินกู้ หรือการควบคุมหลักประกันและ
การเรียกคืนเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้อง
ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
 5.3 ถ้าผู้กู้ประสงค์จะขอลาออก โอน(ย้าย) หรือออกจากราชการหรืองานประจ าตามที่แจ้งไว้
ข้างต้น ผู้กูจ้ะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 5.4 หากผู้กู้ลาออก หรือถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วน
ท้องถิน่เชียงใหม่ จ ากัด ผู้กูจ้ะจัดการช าระหนี้สินซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่สหกรณ์ก าหนด 
 5.5 กรณีตามข้อ 5.3 และข้อ 5.4 หากผู้กู้ไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าว           
มาข้างต้น ผู้กู้ยินยอมให้ สหกรณ์หักเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ช าระหนี้ได้ทันที และยินยอมให้เจ้าหน้าที่      
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดพึงจ่ายให้แก่ ผู้กู้               
หักเงินดังกล่าวเพื่อส่งช าระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

ข้อ 6.  บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญา
ก าหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ สหกรณ์จะส่งให้แก่ผู้กู้โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้
ตามที่อยู่ที่ท างานหรือที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็น
หนังสือครั้งหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้และผู้กู้ได้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่น
ใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ 
  ผู้กู้ได้อ่านและท าความเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
 

(ลงชื่อ).…………………………………ผู้กู้ 
(.........................................................) 

(ลงชื่อ).…………………………………..…พยาน  (ลงชื่อ).………………………..……………พยาน 
       (..............................................................)          (..................................................................) 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

เขียนที่ ............................................... 
วันท่ี ...........เดือน........................พ.ศ. ................ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นคู่สมรสของ
นาย/นาง/นางสาว...........................................................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ เงินกู้สามัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือกู้เงินสามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

                                                                        ......................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
                                                          (.........................................................) 
                                                          ......................................................ผู้กู้ 
                                                          (.........................................................) 
 

ค ำเตือน กำรปลอมแปลงเอกสำรหรือลงลำยมือชื่อของผู้อืน่ถือว่ำเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย 

 



 
 

 
 

หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญ 
โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ระยะ 3 

วันท่ี......................................................... 
 

  ข้าพเ จ้า………………………………………….….…สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………..             
สังกัด ทต./อบต./อบจ./ทม.………………….……………………..  ต าแหน่ง…………………………..………….                                             
 ข้าราชการ         ลูกจ้างประจ า       พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างทั่วไป  ได้รับเงินได้ 
รายเดือนจ านวน…..……………….บาท บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่     
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  ..................... หมู่ที่ ................ถนน ...................................  ต าบล/แขวง
................................... อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ .................... 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก…..…………………….......... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” 
ฝ่ายหนึ่ง ขอท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด ตั้งอยู่
เลขที่ 330/9-10 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานส าคัญว่า 
  ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว ............... .................................................... 
สมาชิกเลขที่.............. กู้เงิน จ านวน ........................................... บาท (.................... ..................................) 
ตามหนังสือเงินกู้สามัญ เลขที่สัญญา ........................... ลงวันท่ี ........................................... และผู้กู้ได้รับเงินไป
จากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  

ผู้ค้ าประกันยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ันด้วย ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่กล่าวแล้ว จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้
จนครบถ้วนเสร็จสิ้น 
  ข้อ 2. ผู้ค้ าประกันได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่อง
การส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเงินกู้สามัญ
นั้นโดยตลอดแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน 
ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 3. ผู้ค้ าประกันยอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ผู้ค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น  
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควนเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
  ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือ             
บอกกล่าวให้แก่ผู้ค้ าประกันแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหนี้โดยให้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงาน 
ต้นสังกัดจะพึงจ่ายให้ผู้ค้ าประกันหักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ทั้งสิ้นที่ผู้ค้ าประกันจะต้องช าระแทนผู้กู้ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อนได้ 

ผู้ค้ าประกัน........................................................ 
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  ข้อ 5. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญา
ก าหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ สหกรณ์จะส่งให้แก่ผู้ค้ าประกันโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่
ผู้ค้ าประกันตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้ค้ าประกันได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ ผู้ค้ าประกันได้แจ้ง            
การเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ค้ าประกัน และผู้ค้ าประกันได้รับและทราบ
หนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ  

ข้อ 6. กรณีที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายและสหกรณ์ฯ มิได้ฟ้องร้องบังคับเอาแก่ทายาท กองมรดก  
ผู้สืบสิทธิ์ หรือผู้รับช่วงสิทธิของผู้กู้จนล่วงพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายแล้วก็ตาม ผู้ค้ าประกัน
ตกลงไม่ยกเหตุที่คดีขาดอายุความมรดกนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสหกรณ์ฯ และยังคงยินยอมรับผิดชดใช้หนี้จ านวนที่
ผู้กู้ยังคงค้างช าระอยู่กับสหกรณ์ฯ นั้นต่อไปจนครบถ้วน 
  ผู้ค้ าประกันได้อ่านและท าความเข้าใจข้อความในหนังสือนี้ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับที่        
ตกลงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
 
 

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

 

(ลงชื่อ).……………………………………พยาน  (ลงชื่อ).………………………..……………พยาน 
       (..............................................................)          (..................................................................) 
 
 

 
ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส) 
เขียนที่ ............................................... 

วันท่ี ...........เดือน........................พ.ศ. ................ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................เป็นคู่สมรสของ 
นาย/นาง/นางสาว...................................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกัน เงินกู้สามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งนี้  ตามหนังสือกู้เงินสามัญข้างต้นน้ี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

                                                                        ......................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
                                                          (.........................................................) 

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

 

ค ำเตือน กำรปลอมแปลงเอกสำรหรือลงลำยมือชื่อของผู้อืน่ถือว่ำเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย 

 


