
 

เอกสารประกอบทียืนขอกูเ้งิน 
โครงการเงินกูส้ามญัเพอืเสริมสภาพคล่อง(ไม่มเีงินเฉลยีคืน) 

ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกทีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโควิด-19 
 

กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดบัก่อนหลงั และโปรดกาเครืองหมาย / ลงในช่องตรวจสอบ 

ช่องตรวจสอบเอกสาร 

 1.  คาํขอและหนังสอืสญัญากู้เงินสามญัโครงการเงินกู้สามัญเพือเสริมสภาพคล่องฯ 1 ชุด 

 . หนงัสอืคาํประกนัสญัญาเงนิกู้สามญัโครงการเงินกู้สามัญเพือเสริมสภาพคล่องฯ 1 ชุด 

 . สาํเนาบัตรประชาชน ของผูกู้ ้  1 ฉบบั 

 . สาํเนาบัตรประชาชน ของผูคํ้าประกนั 1 ฉบบั 

 . สาํเนาบัตรประชาชน และทะเบียนสมรส ของคู่สมรส ผู้ กู้ ผู้คาํประกนั(ถ้าม)ี 1 ฉบบั 

 6.  สาํเนาสลปิแสดงรายการเงินเดอืนของผูกู้ ้(ให้หัวหน้าฝ่ายหรอืเจ้าหน้าทกีารเงนิทเีกยีวข้องรับรอง) 3 เดือนล่าสุด 

 7.  รายงานความเคลอืนไหวบญัชีธนาคารทเีงนิเดอืนเข้าของผูกู้ ้(Statement bank)  3 เดือนล่าสุด 

 . เอกสารรายงานข้อมูลเครดติ(กรณกีู้เงิน เกนิ ,  บาทขนึไป) 1 ชุด 

 9. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์และใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรฐั 

ระยะเวลาไม่เกนิ  เดอืน  (ผูกู้ต้อ้งเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ์) 

เป็นสมาชิก

สมาคมฯแลว้ 

ไม่ตอ้งทํา 

 

โปรดอ่าน 

1. สาํเนาเอกสารทุกฉบบัต้องรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มชีอืในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง 

2. การลงลายมอืชือในเอกสารทงัหมด จะต้องเป็นลายมอืชือทเีหมอืนกนัทงัหมด 

3. สาํเนาบตัรต่างๆทใีช้ประกอบคาํขอกู้ ต้องไม่หมดอายุในวนัทรีับเงินกู้ 

4. การแก้ไขข้อความในเอกสารให้ขดีเส้นทบัแล้วให้ลงลายมือชือกาํกบัการแก้ไขนนั หา้มใช้นาํยาลบคาํผดิ 

5. เอกสารทรีะบุให้มพียานรับรอง ต้องลงลายมือชือพยานใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เขยีนท…ี………………………………… 

วนัท…ี………………………………… 

เรียน      ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั 
  ข้ าพ เจ้ า………………………………….……………………….…สม าชิ ก เล ข ท ะ เบี ย น ที …………………………..             

สั ง กั ด  ท ต . / อ บ ต . /อ บ จ . /ท ม .………………….……………………..  ตํ า แ ห น่ ง …………………………..………….                                       

 ข้าราชการ         ลูกจ้างประจํา         พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างทัวไป   ได้รับเงินได้รายเดือน

จํานวน…..……………….บาท ทีอยู่ ปั จจุบัน  บ้านเลขที................หมู่ที .......... ตํ าบล/แขวง...................................  

อําเภอ/เขต........................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย์.................โทรศพัท์ทตีิดต่อ…..……………………………….      

E-mail (โปรดระบุ)................................................................................. 

 ขา้พเจา้ขอเสนอคําขอกูเ้งนิสามญัโครงการเงนิกูส้ามญัเพอืเสรมิสภาพคล่อง(ไม่มเีงนิเฉลยีคนื) ตามมาตรการช่วยเหลอื

สมาชกิทไีดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโควดิ – 19 เพอืผู้จดัการสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการ

ส่วนทอ้งถนิเชยีงใหม่ จาํกดั พจิารณา ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิประเภทสามญั จาํนวน……………….….…….บาท (…………………………..…………………)   

และจะชาํระหนีเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืน ใหเ้สรจ็สนิภายใน ........ งวด  โดยกาํหนดชาํระหนีงวดที  -  ชาํระเฉพาะดอกเบียเงินกู้

ในอตัรารอ้ยละหกต่อปี   สว่นงวดทีเหลอืตงัแต่งวดที  เป็นต้นไป      ชาํระต้นเงินกู้พรอ้มดอกเบียเงินกู้ในอตัรารอ้ยละ              

หกต่อปี เป็นงวดรายเดอืนเท่ากนัทุกงวด งวดละ.................. บาท (.........................................) จนกว่าจะชาํระครบจํานวนเงนิทกีู ้

ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ขอแจง้ต่อสหกรณ์ฯ ดงัต่อไปน ี 

  .  ขา้พเจา้มหีุน้อยู่ในสหกรณ์ฯ เป็นเงนิ...................................... บาท 

           .  รายไดส้ทุธคิงเหลอื เงนิไดร้ายเดอืนล่าสดุคงเหลอืต่อเดอืน ................................... บาท 

  .  หนีสนิภายนอกสหกรณ์ออมทรพัย ์          ไมม่ ี       ม ีโปรดระบุ ................................................... 

  .  ในเวลานีข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทกัษ์ทรพัย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดลี้มละลาย และ                  

ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนหรอืลงโทษทางวนิยั 

 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอเสนอสมาชกิสหกรณ์คาํประกนั คอื 

ท ี ชอื-สกุล ผูค้าํประกนั ตําแหน่ง หน่วยงาน เงนิไดร้ายเดอืน โทรศพัทต์ดิต่อ 

1      

2      

 ขอ้ 4.  ในการกูเ้งนิครงัน ีขา้พเจา้จะทําหนงัสอืกูเ้งนิสามญัใหไ้วต่้อสหกรณ์ ตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ . ขา้พเจา้ตกลงยอมปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและประกาศ ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้กส่มาชกิของสหกรณ์ ทุกประการ 

 ขอ้ . บรรดาหนังสอืติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือนืใดซึงตามกฎหมายหรอืตามสญัญากําหนดให้แจ้งหรอื      

บอกกล่าวเป็นหนังสอื สหกรณ์จะส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัให้แก่ขา้พเจ้าตามทอียู่ทปัีจจุบนั                  

ทขีา้พเจ้าไดแ้จง้ไวใ้นขา้งต้นของหนังสอืนี หรอืทอียู่ทขีา้พเจ้าไดแ้จง้การเปลยีนแปลงไวเ้ป็นหนังสอืครงัล่าสุดแลว้ ใหถ้ือว่าไดส้่ง

ใหแ้ก่ขา้พเจา้และขา้พเจา้ไดร้บัและทราบหนงัสอืตดิตามทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือนืใดโดยชอบแลว้ 

 ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือนีโดยตลอดแล้ว และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นข้อมูลปัจจุบันและ                 

เป็นความจรงิทุกประการ 

 

ลงชอื……………………………………..ผูข้อกู ้

(……………………………………………….) 

 

 

คาํขอกู้เงินสามญั 

โครงการเงินกู้สามญัเพอืเสริมสภาพคล่อง(ไมมี่เงินเฉลียคนื) 

ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกทีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโควิด-19 

รับที…………………………… 

วนัที…………/………./……… 
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รายการต่อไปนีสาํหรบัเจ้าหน้าทีสหกรณ์กรอกเอง 
 

เงนิไดร้ายเดอืน 
สทิธใินการกู ้ หุน้คงเหลอื/

สะสมต่อเดอืน 
เงนิกูเ้ดมิคงเหลอื 

เงนิกูฉุ้กเฉิน เงนิกูส้ามญั เงนิกู.้...... 

      

1. ผูข้อกูเ้คย/ไมเ่คย ผดินดัการส่งเงนิงวดชําระหน ีหรอืขาดส่งเงนิสะสมรายเดอืน………………………………… 

2. ขอ้ชแีจงอนื ๆ ……………………………………………………………………………………………………... 

รายการเกียวกบัวงเงินของผู้คาํประกนั 
 

ลาํดบั ชอืผูค้าํประกนั การคาํประกนัรายอนื วงเงนิคาํประกนัคงเหลอื 

(บาท) ชอืผูกู้ ้ ตน้เงนิทคีาํประกนั

คงเหลอื (บาท) 

1     

2     

 

(ลงชอื)…………………………เจา้หน้าทสีนิเชอื 

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

คาํวินิจฉัย …………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงชอื).………………………………ผู้จดัการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

คาํรบัรองของผูห้กัเงินได้ 

รบัรองว่าผูข้อกูไ้ดร้บัการอนุมตัใิหกู้ ้ผูข้อกูม้เีงนิไดร้ายเดอืน

เพยีงพอสาํหรบัชาํระหนีใหส้หกรณ์ฯ  
 

……..………………………….…… หวัหน้าสว่นการคลงั 

    (……………………………………………) 

คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 

รบัรองว่าผู้ขอกู้ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ถูกร้อง

กล่าวโทษ หรอืมพีฤติการณ์ ซงึอาจจะถูกออกจากราชการ 

หรอืงานประจาํ 

        …….……………………………………… ปลดั อปท. 

        (……………………..………………………) 



 

 

 

 

เลขทสีญัญา................/................ 

วนัท.ี........................................................ 

  ขา้พเจา้………………………………………….……….….…สมาชกิเลขทะเบยีนท…ี………………..             

สังกัด ทต./อบต./อบจ./ทม.………………….……………………..  ตําแหน่ง…………………………..………….                                             

 ขา้ราชการ       ลูกจา้งประจํา      พนักงานจ้างตามภารกจิ      พนักงานจ้างทวัไป  ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน

จาํนวน…..……………….บาท  บตัรประจําตวัประชาชน เลขท ี    

ทีอยู่ ปั จจุบัน  บ้ าน เลขที  ..................... หมู่ ที  ................ถนน  ................................... ตํ าบล /แขวง

................................... อําเภอ/เขต ............................. จงัหวดั .......................... รหสัไปรษณีย์ .................... 

หมายเลขโทรศพัทท์ตีดิต่อไดส้ะดวก…..…………………….......... 

ซงึต่อไปนีเรยีกว่า “ผูกู้”้ ไดท้าํหนังสอืกูเ้งนิกูส้ามญัใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ออมทรพัย์ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิเชยีงใหม่ จํากดั 

ซงึต่อไปนีเรยีกวา่ “สหกรณ์” เพอืเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี 

  ขอ้ 1. ผูกู้ไ้ดกู้เ้งนิจากสหกรณ์ เป็นจาํนวนเงนิ ..................................................................บาท 

(.............................................................................................) และผูกู้ไ้ดร้บัเงนิจํานวนดงักล่าวนีถูกตอ้งแลว้  

  ขอ้ 2. ผูกู้ส้ญัญาว่าจะชาํระหนีเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืน ให้เสรจ็สินภายใน........งวด โดยกาํหนดชําระ 

ดงันี 

. ) งวดที  – 6  ชําระหนีเฉพาะดอกเบยีเงนิกู ้ 

. ) งวดทีเหลือตงัแต่งวดที  เป็นต้นไป จะชาํระตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีเงนิกูเ้ทา่กนัทกุงวด               

งวดละ................... บาท(...........................................) จนกว่าจะชาํระครบจาํนวนเงนิทกีู ้ 

ทงันี กาํหนดชาํระหนีงวดแรกตงัแต่เดือนกนัยายน  เป็นต้นไป  

  ขอ้ 3. ผูกู้ย้อมเสยีดอกเบยีเงนิกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราร้อยละหกต่อปี   

ในกรณีทมีเีหตุจําเป็นทสีหกรณ์จะต้องเปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีเงนิกู้แล้ว ผูกู้ย้ินยอมใหส้หกรณ์

เปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีไดต้ามทเีหน็สมควรเมอืใดกไ็ด ้ทงันีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหน้า 

ข้อ . ในเวลานีผู้กู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิท ักษ์ทรพัย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดี

ลม้ละลาย และไมอ่ยู่ระหวา่งถูกสอบสวนหรอืลงโทษทางวนิยั  

  ขอ้ 5. เมอืผูกู้ไ้ดร้บัเงนิกูแ้ลว้ และยอมรบัผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดงันี 

 .  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืเจ้าหน้าทผีูจ้่ายเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้หกัเงนิไดร้ายเดอืน

ของผูกู้ต้ามจาํนวนเงนิงวดชาํระหนีในขอ้  เพอืชาํระหนีส่งใหแ้ก่สหกรณ์ก่อนเจา้หนีรายอนื ๆ 

 

ผูกู้.้....................................................... 

 

 

 

หนังสือสญัญาเงินกู้สามญั 

โครงการเงินกู้สามญัเพอืเสริมสภาพคล่อง(ไมมี่เงินเฉลียคนื) 

ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกทีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโควิด-19 

ผูค้าํประกนั   )......................................................................... 

     2)......................................................................... 
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 .  ยนิยอมใหถ้อืว่า ในกรณีตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยการใหเ้งนิกู ้หรอืการควบคมุหลกัประกนัและ

การเรยีกคนืเงนิกู้ทไีด้รบัไปจากสหกรณ์นีเป็นอนัถึงกําหนดส่งคนืโดยสนิเชิงพร้อมดอกเบียในทนัท ีโดยมพิกัต้อง

คาํนึงถงึกาํหนดเวลาทใีหไ้ว ้

 .  ถ้าผูกู้ป้ระสงค์จะขอลาออก โอน(ย้าย) หรอืออกจากราชการหรอืงานประจําตามทแีจ้งไว้

ขา้งตน้ ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหนีสนิซงึผูกู้ม้อียู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิเสยีก่อน 

 .  หากผู้กู้ลาออก หรอืถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการส่วน

ทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั ผูกู้จ้ะจดัการชาํระหนีสนิซงึมอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิภายในระยะเวลาทสีหกรณ์กาํหนด 

 .  กรณีตามข้อ .  และข้อ .  หากผู้กู้ไม่จัดการชําระหนีสินให้เสร็จสินตามทีกล่าว           

มาขา้งต้น ผู้กูย้ินยอมให้ สหกรณ์หกัเงนิค่าหุ้นของผู้กู้ทมีอียู่กบัสหกรณ์ชําระหนีได้ทนัที และยินยอมให้เจ้าหน้าท ี     

ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอืนใดทีทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดพึงจ่ายให้แก่ผู้กู ้              

หกัเงนิดงักล่าวเพอืส่งชาํระต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิเสยีก่อน 

ข้อ .  บรรดาหนังสอืตดิต่อทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือนืใดซึงตามกฎหมายหรอืตามสญัญา

กําหนดใหแ้จ้งหรอืบอกกล่าวเป็นหนังสอื สหกรณ์จะส่งใหแ้ก่ผูกู้โ้ดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบัใหแ้ก่ผูกู้้

ตามทอียู่ททีํางานหรอืทอียู่ปัจจุบนัทผีูกู้ไ้ดแ้จง้ไวใ้นขา้งตน้ของสญัญานี หรอืทอียู่ทผีูกู้ไ้ดแ้จง้การเปลยีนแปลงไวเ้ป็น

หนงัสอืครงัหลงัสดุแล้ว ใหถ้อืวา่ไดส้ง่ใหแ้ก่ผูกู้แ้ละผูกู้ไ้ดร้บัและทราบหนงัสอืตดิต่อทวงถาม บอกกลา่ว หรอืหนงัสอือนื

ใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

  ผูกู้ไ้ดอ่้านและทําความเขา้ใจข้อความในหนังสอืนีโดยตลอดแล้ว เหน็ว่าถูกต้องตามความประสงค ์ 

จงึไดล้งลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน  
 

(ลงชอื).…………………………………ผูกู้ ้

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

(ลงชอื).…………………………………..…พยาน  (ลงชอื).………………………..……………พยาน 

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

คาํยินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีทผีูกู้ม้คีู่สมรส) 

เขยีนท ี............................................... 

วนัท ี...........เดอืน........................พ.ศ. ................ 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นคู่สมรสของ

นาย/นาง/นางสาว...........................................................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ เงินกู้สามญัของ

สหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งนี ตามหนงัสอืกูเ้งนิสามญัขา้งตน้นี และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าคูส่มรส 

                                                                        ......................................................คู่สมรสผูใ้หค้ํายนิยอม 

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

                                                          ......................................................ผูกู้ ้

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

 

คาํเตือน การปลอมแปลงเอกสารหรือลงลายมือชือของผู้อืนถือว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย 

 



 
 

 

หนังสือคาํประกนัสาํหรบัเงินกู้สามญั 

โครงการเงินกู้สามญัเพอืเสริมสภาพคล่อง(ไมมี่เงินเฉลียคนื) 

ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกทีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรสัโควิด-19 

วนัท.ี........................................................ 
 

  ขา้พเจา้……………………………………………….….…สมาชกิเลขทะเบยีนท…ี………………..             

สงักัด ทต./อบต./อบจ./ทม.………………….……………………..  ตําแหน่ง…………………………..………….                                             

 ข้าราชการ         ลูกจ้างประจํา       พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างทวัไป  ได้รบัเงนิได ้

รายเดอืนจาํนวน…..……………….บาท บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท ี    

ทีอยู่ ปัจจุบัน บ้านเลขที ..................... หมู่ที  ................ถนน ................................... ตําบล/แขวง

................................... อําเภอ/เขต ............................. จงัหวดั .......................... รหสัไปรษณีย ์.................... 

หมายเลขโทรศพัท์ทตีดิต่อได้สะดวก…..…………………….......... ซงึต่อไปนีในสญัญานีจะเรยีกว่า “ผู้คําประกนั” 

ฝ่ายหนึง ขอทําหนังสอืคําประกนัฉบบันีให้แก่ สหกรณ์ออมทรพัย์ขา้ราชการส่วนท้องถนิเชยีงใหม่ จํากดั ตงัอยู่

เลขที / -  หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ ซึงต่อไปนีเรยีกว่า 

“สหกรณ์” เพอืเป็นหลกัฐานสาํคญัว่า 

  ข้อ . ตามทีสหกรณ์ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................... 

สมาชกิเลขท.ี............. กู้เงนิ จํานวน ........................................... บาท (......................................................) 

ตามหนังสอืเงนิกู้สามญั เลขทสีญัญา ........................... ลงวนัท ี........................................... และผู้กู้ไดร้บัเงนิไป

จากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  

ผู้คําประกนัยนิยอมคําประกนัหนีดงักล่าวพรอ้มดอกเบยีและค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจน

ค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีนนัดว้ย ตามหนงัสอืสญัญากูเ้งนิทกีล่าวแลว้ จนกว่าสหกรณ์จะไดร้บัชําระหนี

จนครบถ้วนเสรจ็สนิ 

  ขอ้ . ผู้คําประกนัได้ยนิยอมคําประกนัหนีดงักล่าวตามขอ้  และทราบขอ้ผูกพนัของผู้กู้ในเรอืง

การส่งเงนิงวดชําระหนี อตัราดอกเบยี และการเรยีกคนืเงนิกู้ก่อนถงึกําหนดตามทกีล่าวไว้ในหนังสอืเงนิกู้สามญั

นันโดยตลอดแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนัน ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีสินและค่าสินไหมทดแทน 

ตลอดจนค่าภาระตดิพนั จะไดช้ําระครบถว้นแลว้ 

  ขอ้ . ผูค้าํประกนัยอมรบัผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ไมว่่าเพราะเหตุใด ๆ  

ไม่เป็นเหตุให้ผู้คําประกันหลุดพ้นจากการคําประกันรายนี จนกว่าผู้ทีผู้คําประกันไว้นีจะได้ให้สมาชิกอืน  

ซงึคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ เหน็สมควนเขา้เป็นผูค้าํประกนัแทน 

  ข้อ . ในกรณีทผีู้คําประกนัต้องชําระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลงัจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือ             

บอกกล่าวให้แก่ผู้คําประกันแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันทีผู้กู้ผิดนัด ผู้คําประกันยินยอมชําระหนีโดยให้

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หน้าทผีู้จา่ยเงนิไดร้ายเดอืน บาํเหน็จ บาํนาญ หรอืเงนิอนืใดททีางราชการหรอืหน่วยงานต้น

สงักัดจะพึงจ่ายให้ผู้คําประกันหกัเงนิดงักล่าวเพือชําระหนีทงัสินทีผู้คําประกันจะต้องชําระแทนผู้กู้ให้เสรจ็สนิ

เสยีก่อนได ้

ผูค้าํประกนั........................................................ 

 



 

-2- 
 

  ขอ้ . บรรดาหนงัสอืตดิต่อทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือนืใดซงึตามกฎหมายหรอืตามสญัญา

กําหนดใหแ้จง้หรอืบอกกล่าวเป็นหนังสอื สหกรณ์จะส่งใหแ้ก่ผูค้าํประกนัโดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบัใหแ้ก่

ผู้คําประกันตามทีอยู่ปัจจุบันทีผู้คําประกันได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี หรือทีอยู่ทีผู้คําประกันได้แจ้ง            

การเปลยีนแปลงไว้เป็นหนังสอืครงัหลงัสุดแล้ว ให้ถอืว่าได้ส่งให้แก่ผู้คําประกนั และผู้คําประกนัได้รบัและทราบ

หนังสอืตดิต่อทวงถาม บอกกล่าวหรอืหนังสอือนืใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ  

ข้อ . กรณีทีผู้กู้ถึงแก่ความตายและสหกรณ์ฯ มิได้ฟ้องร้องบังคับเอาแก่ทายาท กองมรดก  

ผูส้บืสทิธ ิหรอืผูร้บัช่วงสทิธขิองผูกู้้จนล่วงพน้ระยะเวลา  ปี นบัแต่วนัทผีู้กู้ถงึแก่ความตายแลว้กต็าม ผูค้าํประกนั

ตกลงไมย่กเหตุทคีดขีาดอายคุวามมรดกนนัขนึเป็นขอ้ต่อสู้กบัสหกรณ์ฯ และยงัคงยนิยอมรบัผดิชดใชห้นีจํานวนที

ผูกู้ย้งัคงคา้งชาํระอยูก่บัสหกรณ์ฯ นนัต่อไปจนครบถว้น 

  ผู้คําประกันได้อ่านและทําความเข้าใจข้อความในหนังสือนีตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกบัท ี       

ตกลงกนั จงึไดล้งลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน  

 
 

     (ลงชอื).…………………………………….…ผูค้าํประกนั 

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

 

(ลงชอื).……………………………………พยาน  (ลงชอื).………………………..……………พยาน 

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

 

 

คาํยินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีทผีูค้าํประกนัมคีู่สมรส) 

เขยีนท ี............................................... 

วนัท ี...........เดอืน........................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................เป็นคู่สมรสของ 

นาย/นาง/นางสาว...................................ยนิยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้เป็นผู้คาํประกนั เงนิกู้สามญัของสหกรณ์

ออมทรพัยแ์ห่งนี  ตามหนังสอืกูเ้งนิสามญัขา้งต้นนี และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าคู่สมรส 

                                                                        ......................................................คู่สมรสผูใ้หค้ํายนิยอม 

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

                                                          ......................................................ผูค้าํประกนั 

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

คาํเตือน การปลอมแปลงเอกสารหรือลงลายมือชือของผู้อืนถือว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย 

 


