
 

คําขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันเงินกู้สามญั 
 

เขียนท่ี……………………………… 

วันท่ี……….เดือน…………….พ.ศ.  25………...   

 

เร่ือง   ขอเปล่ียนผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน จํากัด 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า……………………..……………………………………….เลขทะเบียนท่ี…………..…….. 

ตําแหน่ง……………………………………………………….สังกัด……………………………………………………………..……… 

มีเงินได้รายเดือน (รวม พ.ช.ค)……………..………….บาท  ได้กู้เงินสามัญตามสัญญาท่ี…………………..………… 

จํานวน……………..……..…….บาท  โดยมี  
1. …………………………………………………………………….เลขทะเบียน................................... 
2. …………………………………………………………………….เลขทะเบียน................................... 
3. …………………………………………………………………….เลขทะเบียน................................... 

เป็นผู้ค้ําประกัน นั้น 

 

  บัดนี้  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปล่ียนผู้ค้ําประกันจากนาย/นาง/น.ส………………… 

……………………………………………………เป็น นาย/นาง/น.ส…………………………………………………………………. 

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………………..……………ตําแหน่ง………….……………………………………………………………. 

สังกัด……………………………………….……………………………….เงินเดือน…………………………….….……………บาท 

เนื่องจาก...................................................................................................................................................... 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      

ขอแสดงความนับถือ 
 

…………………………..………………….. 

(……………………………………………..) 

     

 

หมายเหตุ  ให้ผู้ค้ําประกันรายใหม่แนบสําเนาบัตรประจําตวัข้าราชการ/ลูกจ้างหรือบัตรประจําตัวประชาชน 
   พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วย 
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คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้
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โรงพยาบาลสกลนคร จำกัด
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4. ...............................................................................เลขทะเบียน..................................
5. ...............................................................................เลขทะเบียน..................................
6. ...............................................................................เลขทะเบียน..................................
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เป็นผู้ค้ำประกัน นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันจาก
1. นาย/นาง/นางสาว...................................................เป็น นาย/นาง/นางสาว..................................................
เลขที่สมาชิก....................ตำแหน่ง........................................เงินเดือน.........................................................บาท
เนื่องจาก.............................................................................................................................................................
2. นาย/นาง/นางสาว...................................................เป็น นาย/นาง/นางสาว..................................................
เลขที่สมาชิก....................ตำแหน่ง........................................เงินเดือน.........................................................บาท
เนื่องจาก.............................................................................................................................................................
3. นาย/นาง/นางสาว...................................................เป็น นาย/นาง/นางสาว..................................................
เลขที่สมาชิก....................ตำแหน่ง........................................เงินเดือน.........................................................บาท
เนื่องจาก.............................................................................................................................................................
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ขอแสดงความนับถือ
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สําหรับเจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียด 
 

เรียน  ผู้จัดการ 

        ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า นาย/นาง/น.ส. ..………… 

………………………………………………………………………..………… 

ผู้ค้ําประกันรายใหม่ 

          ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์          อยู่ในหลักเกณฑ์ 

ท่ีจะค้ําประกันได้และยังมีสิทธิค้ําประกันเงินกู้ได้อีก 

          1  ราย                         2  ราย 

 

(1)  ผู้กู้…………………………………………………………………….....
เลขทะเบียนท่ี…………..…..สังกัด…….………………………………. 

มีเงินค่าหุ้น…………………………………………….……………..บาท 

มีหนี้เงินกู้ตามสัญญาท่ี…………………………………………………. 

เป็นเงินจํานวน…………………………………………..………….บาท 

มี…………………………………………………………..……………..และ 

……………………………………………………….…..เป็นผู้ค้ําประกัน 

ชําระงวดละ…………………...………………..…………………..บาท 

ส่งชําระมาแล้ว……………………………………………………….งวด 

เป็นเงิน…………………………………………………………………บาท 

ยังค้างชําระ……………………….…………………………...……..งวด   
เป็นเงิน……………………………………………….………….….…บาท 

 

(2)  ผู้ค้ําประกันรายใหม่  นาย/นาง/น.ส. ……….……………… 

………………………………………………………………….………………. 

เลขทะเบียนท่ี………………….…สังกัด……………..………………… 

มีเงินค่าหุ้น……………………….…………………………….…….บาท 

และมีหนีเ้งินกู้………………..…………………………..…………บาท 

มีสิทธ์ิค้ําประกันเงินกู้สามัญได…้………..……….ราย  เห็นควร
นําเสนอประธานกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดท่ี   26 

ครั้งท่ี  14/2541  เม่ือวันท่ี  11  กุมภาพันธ์   2542  

ในกรณีท่ีสมาชิกขอเปล่ียนผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญให้นําเสนอ 

ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพิจารณา 
อนุมัติแล้วรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกท่ีแนบ 

มาพร้อมนี ้

 
 

 เรียน  ประธานกรรมการดําเนินการ 

         นาย/นาง/น.ส…..………………………………………..…….. 

ได้ขอเปล่ียนผู้ค้ําประกันจากเดมิ คือ นาย/นาง/น.ส. …..….. 

…………….…………………………………..………………………มาเป็น 

นาย/นาง/น.ส……………………………………………..………………. 

            ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า นาย/นาง/น.ส. 
......……………………………………………………………………………… 

อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะค้ําประกันได ้

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัต ิ
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ในกรณีที่สมาชิกขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญให้นำเสนอ
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการพิจารณา  
อนุมัติแล้วรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาลงนามในบันทึกที่แนบ
มาพร้อมนี้


              ลงชื่อ................................................
                  (..................................................)
                          เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
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ลงชื่อ.......................................................ผู้จัดการ
           (นางประภากร  นันตระกูล)
     
      อนุมัติ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา
      ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................................
      ...............................................................................


ลงชื่อ.................................................ประธาน/รองประธาน
      (.................................................)       /กรรมการ
วันที่....................................................
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Typewriter
(2)



 ล ำดับที่รับ................................................                                                                                   หนังสือสัญญำกู้ท่ี................................. 
 วันที่..........................................................                                                                                  วันที่......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                                  
                                                                                                  
 
                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากัด          
                                                                                 ค าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ                    
                                                                                   

 
สถำนที่.................................................................................................                                                                                     
วันที่...............เดือน...........................................พ.ศ.............................. 

 
        ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำ..........................................................................................อำยุ.....................ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่.................................................  
สถำนภำพกำรสมรส..................................เลขประจ ำตัวประชำชน          -                       -                              -            - -         
อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.........................................ต ำบล........................................อ ำเภอ..............................จังหวัด................................ 
รหัสไปรษณีย์............................หรือตำมท่ีข้ำพเจ้ำได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทรำบภำยหลัง รับรำชกำร/งำนประจ ำ 
ต ำแหน่ง.....................................สังกัด/หน่วยงำน....................................................อ ำเภอ.............................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์.................................อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง..............................................บำท เป็นสมำชิกติดต่อกันมำแล้ว.........................ปี......................เดือน 
มีค่ำหุ้นในสหกรณ์รวม...........................หุ้น  เป็นเงิน..............................................บำท  หำกได้รับอนุมัติให้ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้เพ่ือซื้อหุ้น 
จ ำนวน...................................................หุ้น  เป็นเงินจ ำนวน..................................................บำท 
          ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสำมัญของสหกรณ์ จ ำนวน................................................................บำท (....................................................................) 
โดยจะน ำไปใช้เพ่ือกำรดังน้ี (ชี้แจงควำมมุ่งหมำยเหตุผลของกำรกู้โดยละเอียด).................................................................................................................. 
          ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรำยเดือน ดังต่อไปน้ี 
                  3.1 เงินต้น.....................บำท พร้อมด้วยดอกเบี้ยต่ำงหำกในอัตรำร้อยละ...............ต่อปี ของต้นเงินเหลือในแต่ละงวดจ ำนวน................งวด  
แต่ละงวดจ ำนวน.........................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ำยขอส่ง.......................................บำท ทั้งน้ีต้ังแต่งวดประจ ำเดือน.......................................เป็นต้นไป 
                  3.2 เงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ..............................ต่อปีรวมกันเดือนละ...........................................บำท ไม่เกินจ ำนวน...........................งวด  
ทั้งน้ีงวดต้ังแต่งวดประจ ำเดือน..............................................เป็นต้นไป 
                  ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำเงินงวดช ำระหน้ี (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก ำหนดช ำระภำยในวันจ่ำยเงินเดือนหรือ เงินบ ำนำญของ     
แต่ละเดือน หำกผิดนัดในงวดใดงวดหน่ึง และยินยอมให้สหกรณ์แต่ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยมิต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 
          ข้อ  4  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ำยเงินให้ข้ำพเจ้ำไม่ว่ำจะจ่ำยด้วยเช็คหรือโอนเข้ำบัญชีหรือเงินสดให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้จ ำนวนดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว 
และให้ถือว่ำเอกสำรกำรรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี 
          ข้อ  5  ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ และเงื่อนไขกำรให้เงินกู้เงินสำมัญ ตลอดจนข้อตกลงกำรใช้บริกำรทำงกำรเงิน    
ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญำกู้ฉบับน้ีแล้ว ท่ีเก่ียวข้องกับกำรกู้เงินในครั้งน้ี ข้ำพเจ้ำยินยอมรับปฏิบัติตำมและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือสัญญำกู้ฉบับน้ี มีผล
ผูกพันโดยสมบูรณ์ทุกประกำร 
          ข้อ  6  ข้ำพเจ้ำใช้ค่ำหุ้นของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่ในสหกรณ์ในขณะที่ท ำสัญญำเงินกู้น้ี และที่จะมีต่อไปในวันข้ำงหน้ำเป็นหลักประกันกำรช ำระหน้ีตำม
สัญญำเงินกู้เงินน้ี จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหน้ีตำมสญัญำเงินกู้น้ีครบถ้วนถ้ำหำกข้ำพเจ้ำผิดสัญญำ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์เป็นผู้มีสิทธ์ิจัดกำรและ 
ถอนเงินค่ำหุ้นเพ่ือมำช ำระหน้ีเงินกู้และดอกเบี้ยจนเสร็จสิ้นครบถ้วน 
          ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้กู้กู้เงินสหกรณ์มำกกว่ำร้อยละเก้ำสิบของจ ำนวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้ตกลงจัดหำผู้ค้ ำประกันและท ำสัญญำค้ ำกำรช ำระหน้ีกู้คืน 
          ข้อ  8  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใด ท่ีข้ำพเจ้ำปฏิบัติหน้ำที่อยู่หัก
เงินเดือนหรือค่ำจ้ำง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก ำหนดจ่ำยช ำระหน้ีหรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหน้ีหรือ 
ภำระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้น้ันให้แก่สหกรณ์โดยพลัน กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำวผู้กู้จะไม่ถอนคืนเว้นแต่
สหกรณ์ใหค้วำมยินยอม 
          ข้อ  9  หำกข้ำพเจ้ำออกจำกรำชกำรหรือพ้นจำกสมำชิกภำพ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำ หรือ เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้         
รำยเดือนหักเงินได้รำยเดือน เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ หรือเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรพ่ึงจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ หรือให้สหกรณ์หกัเงินค่ำหุ้น เงินฝำกหรือเงินอื่นใดที่  
สหกรณ์พึงจ่ำยให้ข้ำพเจ้ำ เพ่ือน ำมำหักช ำระหน้ีที่ข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ โดยข้ำพเจ้ำจะได้ยกเลิกค ำยินยอมน้ีจนกว่ำช ำระหน้ีเสร็จสิ้น 



          ข้อ  10  หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกท่ีแจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยทันทีถ้ำข้ำพเจ้ำจะได้แจ้งให้สหกรณ์    
ทรำบ และหำกมีกำรด ำเนินคดีเก่ียวกับหน้ีสินตำมสัญญำน้ี ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังมีภูมิล ำเนำอยู่ตำมท่ีได้ระบุในสัญญำน้ี ทุกประกำร 
          ข้อ  11  ในกำรทวงถำมให้ช ำระหน้ีน้ัน เน่ืองจำกทวงถำมข้ำพเจ้ำได้แล้วให้สหกรณ์ทวงถำมจำก      คู่สมรส      บิดำ-มำรดำ      บุตร ได้ 
(ชื่อ - นำมสกุล).............................................................และให้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรช ำระหน้ีไปทำงบ้ำนเลขที่.................หมู่ที่............ถนน..................... 
ต ำบล..................................อ ำเภอ..............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์.. ............................ 
          ข้อ  12  เมื่อหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับน้ีครบก ำหนด หำกสหกรณ์ฯหรือข้ำพเจ้ำมิได้บอกเลิกสัญญำให้ถือว่ำหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช้
ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประกำรจนกว่ำจะครบก ำหนด หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับใหม่ 
          ข้อ  13  ข้ำพเจ้ำยินยอมสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงค์เครำะหผ์ู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

            สัญญำน้ีท ำข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำน้ี โดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐำน  
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญหน้ำพยำน และคู่สัญญำเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละฉบับ 
                   (ลงชื่อ).........................................................ผู้กู้                                        (ลงชื่อ).........................................................คู่สมรส 
                      (................................................................)                  (................................................................) 
 
                   (ลงชื่อ).........................................................พยำน                                     (ลงชื่อ).........................................................คู่พยำน 
                      (................................................................)              (...............................................................) 
 
 ความเห็นผู้บังคับบัญชาของผู้กู้ 
  1.       ควรให้กู้  ไม่ควรให้กู้                                                                 ความเห็นผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ 
  2. ยินดีที่จะหักเงินเดือน เงินบ ำนำญ เงินบ ำเหน็จ หรือเงินอื่นใดของผู้กู้                               ควรอนุมัติ           ไม่ควรอนุมัติ 
  ณ ท่ีจ่ำยเพ่ือช ำระหน้ีเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำล 
 สกลนคร จ ำกัด เป็นรำยแรกจนครบสัญญำ                                                           (ลงชื่อ).............................................................. 
            (ลงชื่อ)..............................................................                                              (.....................................................................) 
              (.....................................................................)                                                      ................/................/................ 
     ต ำแหน่ง.................................................................... 
 
                    ความเห็นประธานกรรมการ                                                   การรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว 
                    ควรอนุมัติ         ไม่ควรอนุมัติ                                              จ ำนวน......................................................................บำท 
            
            (ลงชื่อ)..............................................................                                             (ลงชื่อ).............................................................. 
              (.....................................................................)                                                        ................/................/................ 
     ต ำแหน่ง....................................................................  
 หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรอนุมัติเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ให้สหกรณ์ด ำเนินกำร 
                              รับเป็นเช็ค 
                              โอนเข้ำบัญชีเงินฝำก ของข้ำพเจ้ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร 
             ชื่อบัญชี............................................................เลขที่บัญชี...........................................ประเภทเงินฝำก....................................... 
                              โอนเข้ำบัญชี ธนำคำร............................................สำขำ...................................................เลขที่............................ 
 
   จ านวนเงินที่โอนเข้าบญัชี (ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก).......................................................บาท เม่ือวนัที.่............................. 
                                                                (ลงชื่อ).........................................................(ผู้กู้/ผู้รับเงิน) 
                                                                     (................................................................) 
 
 
 
 



 

                                                                                 หนังสือค  าประกันเงินกู้สามัญ 
 
 
                                                                                                              สถำนที่....................................................................................... ................ 
                                                                                       วันที่.................เดือน..............................................พ.ศ........................ ............... 
          ผู้ค  าประกันคนที่  1  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ..............ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถำนภำพกำรสมรส..................................เลขประจ ำตัวประชำชน          -                       -                              -            -        
รับรำชกำร/งำนประจ ำ ต ำแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงำน...........................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง..............................................บำท   
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต ำบล........................................อ ำเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที) 
          ผู้ค  าประกันคนที่  2  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ..............ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถำนภำพกำรสมรส..................................เลขประจ ำตัวประชำชน          -                       -                              -            -        
รับรำชกำร/งำนประจ ำ ต ำแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงำน...........................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง..............................................บำท   
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต ำบล........................................อ ำเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที) 
          ผู้ค  าประกันคนที่  3  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ..............ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถำนภำพกำรสมรส..................................เลขประจ ำตัวประชำชน          -                       -                              -            -        
รับรำชกำร/งำนประจ ำ ต ำแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงำน...........................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง..............................................บำท   
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต ำบล........................................อ ำเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที) 
          ผู้ค  าประกันคนที่  4  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ..............ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถำนภำพกำรสมรส..................................เลขประจ ำตัวประชำชน          -                       -                              -            -        
รับรำชกำร/งำนประจ ำ ต ำแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงำน...........................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง..............................................บำท   
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต ำบล........................................อ ำเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที) 
          ผู้ค  าประกันคนที่  5  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ..............ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถำนภำพกำรสมรส..................................เลขประจ ำตัวประชำชน          -                       -                              -            -        
รับรำชกำร/งำนประจ ำ ต ำแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงำน...........................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง..............................................บำท   
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต ำบล........................................อ ำเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที) 
          ผู้ค  าประกันคนที่  6  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ..............ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถำนภำพกำรสมรส..................................เลขประจ ำตัวประชำชน          -                       -                              -            -        
รับรำชกำร/งำนประจ ำ ต ำแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงำน...........................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำง..............................................บำท   
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต ำบล........................................อ ำเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที) 
 
 
 
 



          ข้อ  1  ตำมท่ี..................................................................สมำชิกสหกรณ์ซึ่งต่อไปหนังสือน้ีจะเรียกว่ำ “ผู้กู้” ได้ขอกู้จำกสหกรณ์ตำมค ำขอกู้เงิน     
และสัญญำกู้สำมัญที่................................./....................ลงวันที่ .......................................เพ่ือน ำไปใช้ในกำร........................................... ............................. 
และสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน..........................................บำท (................................. ...................) ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินกู้ไปเรียบร้อยแล้ว     
ผู้ค้ ำประกันยอมเข้ำค้ ำประกันกำรช ำระหน้ีของผู้กู้ โดยขอสัญญำว่ำ ถ้ำผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิดสัญญำข้อใดข้อหน่ึงจนเป็นเหตุให้    
สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู้ และเรียกให้ผู้กู้ช ำระหน้ีหรือมีกรณีอื่นใด อันกระท ำให้ผู้กู้ไม่ได้ช ำระหน้ีตำมสัญญำ เงินกู้ดังกล่ำวแล้วก็ดี ผู้ค้ ำประกันยอมรับผิด
ช ำระเงินต้นที่ผู้กู้ค้ำงช ำระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่ำสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหน้ีค้ำงช ำระตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่หน้ีรำยน้ี และ
ค่ำเสียหำยใด ๆ ทั้งสิ้น ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหน้ีโดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
          ข้อ  2  กำรค้ ำประกันเงินกู้ดังกล่ำวน้ีย่อมผูกพันผู้ค้ ำประกันอย่ำงสมบรูณ์ ท้ังน้ีผู้ค้ ำประกันขอยืนยันว่ำผู้กู้ ไม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ และเข้ำท ำ
สัญญำท่ีกล่ำวแล้วด้วยควำมส ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ 
          ข้อ  3  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหน้ีตำมสัญญำดังกล่ำวแล้ว และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นคนล้มละลำย หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใด      
ในพระรำชอำณำเขต โดยผู้กู้ไปจำกถ่ินที่อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิล ำเนำโดยมิแจ้งให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหน้ี          
ตำมสัญญำกู้น้ันได้ทันที 
          ข้อ  4  หำกผู้ค้ ำประกันพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพของสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดก็ตำม ผู้ค้ ำประกันยังคงผูกพันต่อหน้ีค้ำงผู้ค้ ำช ำระแก่สหกรณ์   
ไปจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหน้ีโดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
          ข้อ  5  ในกำรช ำระหน้ีแทนผู้กู้น้ัน ผู้ค้ ำประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำน      
อื่นใดที่ผู้ค้ ำประกันปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก ำหนดจ่ำยแก่ผู้ค้ ำประกันน้ัน เพ่ือช ำระหน้ีหรือภำระผู้พันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 
ให้แก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหน้ีและภำระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้น้ันให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำวผู้ค้ ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม 
          ข้อ  6  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำก หรือ บรรดำสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผู้ค้ ำประกันจะได้รับกับสหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะ
ได้รับผลประโยชน์จำกกำรประกันชีวิตที่ผู้ค้ ำประกันตกลงไว้กับผู้เอำประกันกับสหกรณ์น ำไปหักช ำระหน้ีตำมสัญญำค้ ำประกันน้ีได้ 
          ข้อ  7  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันท ำหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ต่ำง ๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอื่นใดจำกสหกรณ์ไว้เป็นหลักฐำน เมื่อผู้ค้ ำประกัน
ถึงแก่ควำมตำย น้ัน ไม่ว่ำจะตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรือหลังจำกท่ีผูค้้ ำประกันจะท ำสัญญำค้ ำประกันฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำม
สัญญำค้ ำประกันฉบับน้ีแต่ประกำรใด โดยผู้ให้รับโอนประโยชน์ช ำระหน้ีตำมสัญญำน้ีโดยครบถ้วน 
          ข้อ  8  ในกำรทวงถำมให้ช ำระหน้ีน้ัน นอกจำกทวงถำมข้ำพเจ้ำได้แล้ว ให้สหกรณ์ทวงถำมจำกคู่สมรส บดิำ-มำรดำ และบุตรได้ดังน้ี 
                 8.1 ผู้ค  าประกันคนที่ 1       คู่สมรส      บิดำ-มำรดำ       บุตร (ชื่อ - นำมสกุล) ........................................................................................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรช ำระหน้ีไปที่ บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต ำบล................................... ..อ ำเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์
ทรำบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค  าประกันคนที่ 2       คู่สมรส      บิดำ-มำรดำ       บุตร (ชื่อ - นำมสกุล) ................................................................ ........................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรช ำระหน้ีไปที่ บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต ำบล.....................................อ ำเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์
ทรำบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค  าประกันคนที่ 3       คู่สมรส      บิดำ-มำรดำ       บุตร (ชื่อ - นำมสกุล) ........................................................................................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรช ำระหน้ีไปที่ บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต ำบล.....................................อ ำเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์
ทรำบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค  าประกันคนที่ 4       คู่สมรส      บิดำ-มำรดำ       บุตร (ชื่อ - นำมสกุล) ...........................................................................................  
และให้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรช ำระหน้ีไปที่ บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต ำบล.....................................อ ำเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์
ทรำบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค  าประกันคนที่ 5       คู่สมรส      บิดำ-มำรดำ       บุตร (ชื่อ - นำมสกุล) ...........................................................................................  
และให้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรช ำระหน้ีไปที่ บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต ำบล.....................................อ ำเภอ................ ................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์
ทรำบโดยทันที) 
 



 
                 8.1 ผู้ค  าประกันคนที่ 6       คู่สมรส      บิดำ-มำรดำ       บุตร (ชื่อ - นำมสกุล) ......................................................................................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่ำวกำรช ำระหน้ีไปที่ บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต ำบล.....................................อ ำเภอ.............................. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้ำย้ำยต ำบลที่อยู่จำกภูมิล ำเนำเดิมดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำน้ี ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์
ทรำบโดยทันที) 
          สัญญำฉบับน้ีได้ท ำข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำร ซึ่งทั้งสองฝ่ำยได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมของสัญญำน้ีดีโดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็น
หลักฐำนจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน 
 

ผู้ค  าประกันคนที่ 1 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

คู่สมรสของผู้ค  าประกันคนที่ 1 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

พยาน สมำชิกเลขที่................................ 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

ผู้ค  าประกันคนที่ 2 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

คู่สมรสของผู้ค  าประกันคนที่ 2 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

พยาน สมำชิกเลขที่................................ 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

ผู้ค  าประกันคนที่ 3 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

คู่สมรสของผู้ค  าประกันคนที่ 3 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

พยาน สมำชิกเลขที่................................ 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

ผู้ค  าประกันคนที่ 4 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

คู่สมรสของผู้ค  าประกันคนที่ 4 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

พยาน สมำชิกเลขที่................................ 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

ผู้ค  าประกันคนที่ 5 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

คู่สมรสของผู้ค  าประกันคนที่ 5 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

พยาน สมำชิกเลขที่................................ 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

ผู้ค  าประกันคนที่ 6 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

คู่สมรสของผู้ค  าประกันคนที่ 6 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

พยาน สมำชิกเลขที่................................ 
 

   ลงชื่อ............................................ 
     (................................................) 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


