
 

                                                                                 หนังสือค ้ำประกันเงินกู้สำมัญ 
 
 
                                                                                                              สถานที่....................................................................................................... 
                                                                                       วันที่.................เดือน..............................................พ.ศ.............. ......................... 
          ผู้ค ้ำประกันคนที่  1  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจ า ต าแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท   
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
          ผู้ค ้ำประกันคนที่  2  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจ า ต าแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท   
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
          ผู้ค ้ำประกันคนที่  3  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจ า ต าแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท   
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
          ผู้ค ้ำประกันคนที่  4  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจ า ต าแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท   
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
          ผู้ค ้ำประกันคนที่  5  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจ า ต าแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท   
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
          ผู้ค ้ำประกันคนที่  6  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจ า ต าแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท   
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที.่..............ถนน.................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
          ผู้ค ้ำประกันคนที่  7  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจ า ต าแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท   
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที.่..............ถนน.................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 



 
          ผู้ค ้ำประกันคนที่  8  ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...... ............................................ 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจ า ต าแหน่ง...............................สังกัด/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท   
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที.่..............ถนน.................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์............................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
 
 
          ข้อ  1  ตามท่ี..................................................................สมาชิกสหกรณ์ซึ่งต่อไปหนังสือน้ีจะเรียกว่า “ผู้กู้” ได้ขอกู้จากสหกรณ์ตามค าขอกู้เงิน     
และสัญญากู้สามัญที่................................./....................ลงวันที่.......................................เพ่ือน าไปใช้ในการ....... ................................................................. 
และสหกรณ์ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน..........................................บาท (....................................................) ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินกู้ไปเรียบร้อยแล้ว     
ผู้ค้ าประกันยอมเข้าค้ าประกันการช าระหน้ีของผู้กู้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึงจนเป็นเหตุให้    
สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ และเรียกให้ผู้กู้ช าระหน้ีหรือมีกรณีอื่นใด อันกระท าให้ผู้กู้ไม่ได้ช าระหน้ีตามสัญญา เงินกู้ดังกล่าวแล้วก็ดี ผู้ค้ าประกันยอมรับผิด
ช าระเงินต้นที่ผู้กู้ค้างช าระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหน้ีค้างช าระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่หน้ีรายน้ี และ
ค่าเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีโดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
          ข้อ  2  การค้ าประกันเงินกู้ดังกล่าวน้ีย่อมผูกพันผู้ค้ าประกันอย่างสมบรูณ์ ท้ังน้ีผู้ค้ าประกันขอยืนยันว่าผู้กู้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และเข้าท า
สัญญาท่ีกล่าวแล้วด้วยความส าคัญผิดอย่างใด ๆ 
          ข้อ  3  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระหน้ีตามสัญญาดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใด      
ในพระราชอาณาเขต โดยผู้กู้ไปจากถ่ินที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนาโดยมิแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหน้ี          
ตามสัญญากู้น้ันได้ทันที 
          ข้อ  4  หากผู้ค้ าประกันพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ค้ าประกันยังคงผูกพันต่อหน้ีค้างผู้ค้ าช าระแก่สหกรณ์   
ไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีโดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
          ข้อ  5  ในการช าระหน้ีแทนผู้กู้น้ัน ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน      
อื่นใดทีผู่้ค้ าประกันปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ผู้ค้ าประกันน้ัน เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผู้พันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ 
ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหน้ีและภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้น้ันให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้ค้ าประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
          ข้อ  6  เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผู้ค้ าประกันจะได้รับกับสหกรณ์ตามข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะ
ได้รับผลประโยชน์จากการประกันชีวิตที่ผู้ค้ าประกันตกลงไว้กับผู้เอาประกันกับสหกรณ์น าไปหักช าระหน้ีตามสัญญาค้ าประกันน้ีได้ 
          ข้อ  7  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันท าหนังสือต้ังผู้รับโอนประโยชน์ต่าง ๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ค้ าประกัน
ถึงแก่ความตาย น้ัน ไม่ว่าจะตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลังจากท่ีผูค้้ าประกันจะท าสัญญาค้ าประกันฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตาม
สัญญาค้ าประกันฉบับน้ีแต่ประการใด โดยผู้ให้รับโอนประโยชน์ช าระหน้ีตามสัญญาน้ีโดยครบถ้วน 
          ข้อ  8  ในการทวงถามให้ช าระหน้ีน้ัน นอกจากทวงถามข้าพเจ้าได้แล้ว ให้สหกรณ์ทวงถามจากคู่สมรส บดิา-มารดา และบุตรได้ดังน้ี 
                 8.1 ผู้ค ้ำประกันคนที่ 1       คู่สมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ........................................................................................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหน้ีไปที่ บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต าบล.....................................อ าเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค ้ำประกันคนที่ 2       คู่สมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ...........................................................................................  
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหน้ีไปที่ บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต าบล.....................................อ าเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค ้ำประกันคนที่ 3       คู่สมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ...........................................................................................  
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหน้ีไปที่ บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต าบล.....................................อ าเภอ................................  
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค ้ำประกันคนที่ 4       คู่สมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ...........................................................................................  
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหน้ีไปที่ บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต าบล............................... ......อ าเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทันที) 



                 8.1 ผู้ค ้ำประกันคนที่ 5       คู่สมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ........................................................................................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหน้ีไปที่ บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต าบล.....................................อ าเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค ้ำประกันคนที่ 6       คู่สมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ......................................................................................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหน้ีไปที่ บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต าบล.....................................อ าเภอ.............................. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค ้ำประกันคนที่ 7       คู่สมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ........................................................................................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหน้ีไปที่ บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต าบล.....................................อ าเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผู้ค ้ำประกันคนที่ 8       คู่สมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ......................................................................................... 
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหน้ีไปที่ บ้านเลขที่.............หมู่ที่..........ถนน..............................ต าบล.....................................อ าเภอ.............................. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาเดิมดังกล่าวข้างต้นในสัญญาน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทันที) 
          สัญญาฉบับน้ีได้ท าข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญาน้ีดีโดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็น
หลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

ผู้ค ้ำประกันคนที่ 1 
 

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

คู่สมรสของผู้ค ้ำประกันคนที่ 1 
 

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

พยำน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผู้ค ้ำประกันคนที่ 2 
 

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

คู่สมรสของผู้ค ้ำประกันคนที่ 2 
 

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

พยำน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผู้ค ้ำประกันคนที่ 3 
 

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

คู่สมรสของผู้ค ้ำประกันคนที่ 3 
 

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

พยำน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผู้ค ้ำประกันคนที่ 4 
 

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

คู่สมรสของผู้ค ้ำประกันคนที่ 4 
 

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

พยำน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผู้ค ้ำประกันคนที่ 5 
 

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

คู่สมรสของผู้ค ้ำประกันคนที่ 5 
 

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

พยำน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผู้ค ้ำประกันคนที่ 6 
 

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

คู่สมรสของผู้ค ้ำประกันคนที่ 6 
 

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

พยำน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผู้ค ้ำประกันคนที่ 7 
 

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

คู่สมรสของผู้ค ้ำประกันคนที่ 7 
 

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

พยำน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผู้ค ้ำประกันคนที่ 8 
 

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

คู่สมรสของผู้ค ้ำประกันคนที่ 8 
 

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

พยำน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

 


