
 
 

 
 

             กู้สามัญหุ้น/เงินฝาก        กู้สามัญ 
          กู้สามัญสวัสดิการ      กู้สามัญรวมหนี ้                            

สัญญากู้เงินสามัญ 
        ทำท่ี  สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกดั 
         วันท่ี                           

ช่ือผู้กู้                                                                  หมายเลขบัตรประชาชน                                     สถานภาพ   
ช่ือคู่สมรส           หมายเลขบตัรประชาชน         
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด เลขทะเบียน   รับราชการหรือปฏิบตัิงานในตำแหน่ง    
สังกัด / โรงเรียน      อำเภอ              จังหวัด     
ผู้กูป้ัจจุบันอายุ                   ปี เงินได้รายเดือน          บาท ที่อยู่ปัจจุบัน      
          โทรศัพท์มือถือ     
ในกรณีทวงถาม ให้ผู้กู้ชำระหนี้นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ติดตามทวงหนี้ข้าพเจ้าได้ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ 
               
ขอทำสัญญากูเ้งินสามญักับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จำนวน                   บาท (                                                                      ) 
เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้                                                                                                                             . 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะส่งคืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์กำหนด เลือกแบบใดแบบหนึ่ง 
      ชำระเงินต้นเท่ากันทุกงวด (แบบสหกรณ์) งวดละ........................บาท (.......................................................................) พร้อมดอกเบี้ย ยกเว้นงวดสดุท้าย 
      เงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทกุงวด (แบบธนาคาร) งวดละ..........................บาท (...........................................................................) ยกเว้นงวดสุดท้าย 
    จำนวน.........................งวด  โดยเริม่ชำระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันทีเ่ริ่มสัญญาเงินกู้  และใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ
สหกรณ์ ในกรณีทีส่หกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงว่าหากไมส่ามารถผ่อนชำระไดต้รงตามงวดหรือตามจำนวนเงินท่ีได้ตกลงไว้ในข้อ 2. และข้าพเจ้าได้มีคำขอเป็นหนังสือ
ต่อสหกรณ์เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดหรือจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดแล้วนั้น หากสหกรณย์ินยอมผ่อนผนัเวลาหรืองวดชำระให้    ข้าพเจ้าจะไม่
ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผดิสญัญาทางกฎหมายและยินยอมให้ถือว่า  คำขอหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ทำขึน้ภายหลังสัญญากู้นี้ในเรื่องดังกลา่วเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญากู้นีด้้วย 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณห์ักหนี้เงินกู้สามญั ภาระค้ำประกนั ดอกเบี้ยค้างชำระ และการระดมหุ้นเพิ่มที่ข้าพเจ้าต้องชำระต่อ
สหกรณ์ (หากมี) และให้สหกรณ์จา่ยเงินกู้ส่วนท่ีเหลือโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ข้าพเจ้าแจ้งต่อสหกรณ์ หรือตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เงินกู้
สามัญประเภทน้ันๆ ท้ังนี้ให้ถือว่าผู้กู้ไดร้ับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วนและให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี ้
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้ของหน่วยราชการของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน เงินบำเหน็จ เงิน
บำนาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้จ่ายให้แก่ข้าพเจ้า ณ ท่ีจ่าย เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์เป็นลำดับแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่
ยกเลิกคำยินยอม จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิน้  และข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบญัชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า
มอบไว้ให้สหกรณเ์พื่อแสดงต่อหนว่ยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน  ณ  ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิง 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าไดร้ับทราบข้อบังคบั ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน และใหถ้ือว่าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ
ดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบยีบและประกาศที่จะกำหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิด
ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา 
 ข้อ 7. กรณีข้าพเจ้าผดิสญัญากูเ้งิน ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที และให้สหกรณ์มีสทิธินำเงินค่าหุ้นและเงินฝากของ
ข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ นำมาชำระหนี้ตามสัญญากู้เงนินี้จน
ครบถ้วน 
 

 

เลขท่ีสญัญา                           .        

. 

สมาชิกผิดนัดการส่งชำระหนี้ 
จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้นทั้งหมด 

 

 

เริ่มใช้ 1 ธ.ค. 62 

/ข้อ 8. กรณีที่ผูกู้้............. 

สหก.6400038

10 มีนาคม 2564 

นายสหกรณ์ อดออม 9999999999999 โสด

016142 พนักงานราชการ

สำนักงานสหกรณ์ ฯ อ.เมือง สมุทรปราการ 

30 22,000.00 23/17-20 หมู่ที่ 7

 ต.ปากน้ำ  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 0629999999

เลขที่ 23/17-20 ม.7 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

1,000,000.00 หนึ่งล้านบาทถ้วน

ชำระหนี้

8,200.00 แปดพันสองร้อยบาทถ้วน

180

SPKTC17
Typewriter
ตัวอย่าง



(2) 

 
 ข้อ 8. กรณีที่ผู้กู้ได้กู้เงินจากสหกรณ์มากกว่าร้อยละเก้าสบิของจำนวนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กูต้กลงจดัหาหลักประกันการชำระหนีโ้ดย
จัดหาผูค้้ำประกันและหรือหลักทรพัย์ค้ำประกันเพ่ือเป็นหลักประกันการชำระหนีเ้งินกู้คืนให้แก่สหกรณ์และจัดทำสัญญาค้ำประกันท่ีมีคำเตือน
สำหรับผู้ค้ำประกันและ/หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ในสญัญาคำ้ประกันนั้น 
 ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอน ย้าย ลาออก หรือพ้นจากราชการหรืองานประจำไม่ว่ากรณีใดๆ จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และ
จัดการชำระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ตลอดจนยินยอมให้สหกรณโ์อนเงินสะสมค่าหุ้นและเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจา้จะพึง
ได้รับจากสหกรณ์ชำระหนีเ้งินกู้ตามสัญญานี้ได้ทันที โดยไม่จำต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหนา้แต่อย่างใด และยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้
จ่ายเงินไดร้ายเดือน เงินบำเหน็จ เงินบำนาญหรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดพึงจา่ยให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชำระ
หนี้ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็สิ้นเสียก่อน 
 ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมนำเงินค่าหุ้นท่ีขา้พเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์และทีจ่ะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังจากการกู้เงินตามสญัญานี้มาเป็นหลักประกนั
สำหรับเงินกู้ตามสัญญานี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการค้ำประกันอ่ืนๆด้วย 
 ข้อ 11. บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดซึง่ตามกฎหมายหรือตามสัญญากำหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนงัสือ  
ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้กู้โดยการส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตอบรับให้แก่ ผู้กู้ตามที่อยู่ท่ีผู้กู้ได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี้หรือที่อยู่ที่ผูกู้้ได้แจ้ง    
การเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสือครัง้หลังสุดแล้ว  ให้ถือว่าได้ส่งให้แกผู่้กู้และผู้กู้ได้รับและทราบหนังสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืน
ใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ 
 ข้อ 12. ข้าพเจ้ายินยอมทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่สหกรณ์จดัหาให้ในวงเงินท่ีสหกรณ์กำหนด และมอบใหส้หกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ 
เพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามสญัญานี้และยินยอมให้หักเงินเพ่ือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ทีส่หกรณ์กำหนด 
 ข้อ 13. ในกรณีข้าพเจ้าผดินัดชำระหนี้ตามสญัญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ยดึหน่วงเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือนำเงินดังกล่าวมา
ชำระหนี้เงินกู้ท่ีค้างชำระได ้
 ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดชำระหนี้และมีการบอกกล่าวทวงถามไปถึงผูกู้้ ผู้กูต้กลงยินยอมชดใช้ค่าตดิตามทวงถามตามที่สหกรณ์กำหนดรวมทั้ง
ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความคืนให้แก่สหกรณ์ (หากมี) 
     ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
    

         ลงช่ือ                                                  ผู้กู้       ลงช่ือ                                                  สามี/ภรรยา 

(                                              )               (                                                ) 
  

         ลงช่ือ                                                  พยาน         ลงช่ือ                                                 พยาน 

(                                              )                (                                               ) 

      การรับเงินกู้ 
 ข้าพเจ้า                                    ได้รับเงินกู้ จำนวน                       บาท 
โดย(หักเงินกู้ตามสญัญาข้อ 1) เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยส์หกรณห์รือบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขท่ี                          
ของข้าพเจ้าตามหนังสือสัญญากู้นีเ้ป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี                      
           

                    ลงช่ือ                                                  ผู้รับเงิน 
                       (                                                ) 
           

           ลงช่ือ .................................................................... 
                   เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน    
           

           ลงช่ือ .................................................................... 
                เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสญัญากู้  

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการกู้เงินสามัญครั้งนี้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้เป็นหลักประกันเงินกู้  
เนื่องจาก    
   กรณีที่ 1  ผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึง 30% ตามระเบยีบฯ 
   กรณีที่ 2  มีผู้ค้ำประกันไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การกู้เงิน 
   กรณีที่ 3  ผู้กู้เป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกสังกัด หรือครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน 
 

          ลงช่ือ                                      ผู้กู้
            (                                     ) 

นายสหกรณ์ อดออม

นายสหกรณ์ อดออม 1,000,000.00

9838061123

10 มีนาคม 2564 

นายสหกรณ์ อดออม

นายสหกรณ์ อดออม

SPKTC17
Typewriter
ตัวอย่าง



 
 

  
           
 
 

สัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
         ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกดั 
         วันท่ี                              

 

ข้าพเจ้า                                สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียน               อาย ุ             ปี 
หมายเลขบัตรประชาชน                   รับราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่ง                              
สังกัด / โรงเรียน                                                อำเภอ                     จังหวัดสมุทรปราการ 
เงินได้รายเดือน             บาท ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี         
                                  โทรศัพท์มือถือ                                                             
    ขอทำหนังสือค้ำประกันสัญญากู้สามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมทุรปราการ จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
  ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ (ช่ือผู้กู้)                                    เลขทะเบยีน                      
กู้เงินสัญญากู้สามัญจำนวน             บาท(                                        ) 
โดยมีกำหนดระยะเวลาการผ่อนจำนวน........................งวด ตามสัญญากู้สามัญเลขท่ี             วันท่ี                         
และผู้กูไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณโ์ดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอม    ค้ำประกันหน้ีดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  โดยข้าพเจา้ทราบข้อผกูพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรยีกคืน
เงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กล่าวไวใ้นสัญญากูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้  ข้าพเจ้ายอมปฏิบัตติามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่า
สินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 2. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชำระหนี้สิน และ/หรือผิดนัดชำระหนี้ตามคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ ตามข้อ 1 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ
ว่าผู้กู้ล้มละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือ   หาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอื่นใดอัน
กระทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้สามัญที่กล่าวแล้ว  และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้ายอมรับผิดชำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้ำประกันตามมาตรา 687 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใด  

  ข้อ 3. หากจะมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าไปรับช่วงได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิใดๆ
อันได้ให้ไว้แก่สหกรณ์แต่ก่อนหรือในขณะหรือภายหลังที่ข้าพเจ้าทำสัญญาค้ำประกัน ข้าพเจ้าก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกัน 

  ข้อ 4. ในกรณีทีข่้าพเจ้าต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายใน  หกสิบวันนับ
แต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน  หักเงินได้รายเดือน เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ   
รวมทั้งเงินประเภทอ่ืนใดที่ทางราชการ และยินยอมใหส้หกรณ์หักเงินพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่
ยกเลิกข้อตกลงนี้ จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนและข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิง  

  ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณน์ี้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้น 

จากการค้ำประกันรายน้ีจนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็น 

ผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า 

  ข้อ 6. บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากำหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าว 

เป็นหนังสือ  ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้ค้ำประกันโดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ค้ำประกันตามที่อยู่ที่ผู้ค้ำประกันได้แจ้งไว้ในข้างต้น
ของสัญญานี้หรือที่อยู่ที่ผู้ค้ำประกนัได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไวเ้ป็นหนังสือครั้งหลังสดุแล้ว  ให้ถือว่าไดส้่งให้แก่ผู้ค้ำประกันและผู้คำ้ประกันได้รับ
และทราบหนังสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ 

  ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้และให้ถือว่าข้อบังคับ  
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ระเบียบและประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะกำหนดขึ้นใหมห่รือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  

 ข้อ 8. ในกรณีทีผู่้กูผ้ิดนดัชำระหนีต้ามสญัญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณฯ์ ยึดหน่วงเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือนำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้
เงินกู้ที่ค้างชำระได ้

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาคำ้ประกันน้ีแล้ว จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นสำคญัต่อหน้าพยานในสัญญาค้ำประกันฉบับน้ี 
 

 ลงช่ือ.......................................................................ผู้ค้ำประกัน 

        (                                                  ) 
  

ลงช่ือ.......................................................................พยาน ลงช่ือ.......................................................................พยาน 

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

 

คำยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน 
         วันท่ี.......................................................................... 

 

  ข้าพเจ้านาย/นาง................................................................เป็นสาม/ีภรรยาของนาย/นาง..................................................................... 
ยินยอมให้นาย/นาง...............................................................................................เป็นผู้ค้ำประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกัด  
ตามหนังสือค้ำประกันข้างต้น 

 ลงช่ือ.......................................................................คู่สมรสผู้ค้ำประกนั 

        (                                                   ) 
  

ลงช่ือ.......................................................................พยาน ลงช่ือ.......................................................................พยาน 

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

 

คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน 
     ก่อนลงนามในสัญญาค้ำประกนั ผู้ค้ำประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสญัญาค้ำประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้คำ้ประกันมี
ข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนจะทำสญัญาคำ้ประกัน การที่ผู้ค้ำประกัน ลงนามในสญัญาคำ้ประกันฉบับนี้ จะต้องรับผดิชอบตอ่
สหกรณ์ผู้ให้กู้ในสาระสำคญั ดังนี ้

1. ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบแทนลกูหนี้ และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและคา่สินไหมอื่นๆ อีกด้วย 
2. ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผดิชอบเมื่อผู้กู้ผิดนดัชำระหนี้ ผู้ให้กู้มสีิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้คำ้ประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้คา้งชำระ 
3. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินของผู้กู้ จำนวนเงินท่ีผู้กู้ได้กู้เงิน และรับทราบว่าเมือ่ผู้กู้ไม่ชำระเงินกูด้ังกล่าวท่าน

จะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบชำระหนีด้งักล่าวให้กับสหกรณ์ฯแทนผู้กู ้
4. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระ และจำนวนงวดที่ผู้กู้จะต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะเสร็จสิ้น 
5. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบวา่ในกรณทีี่ผู้กู้ผิดนดัชำระหนี้กับสหกรณ์  และสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งถึงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ถึงผู้ค้ำ

ประกัน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนดั เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สหกรณฯ์ จะเรียกเก็บเงินกู้กับผู้ค้ำประกัน 
6. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบวา่ท่านได้ทำหนังสือยินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของท่าน      

 ไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของท่านให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์และยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน 
พึงจ่ายให้แก่ท่านเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรก หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกลา่วให้แก่ท่านแล้วภายใน 60 วันนับแต่วันท่ี
ลูกหนี้ผดินัด จนกว่าสหกรณ์จะไดร้ับชำระหนี้จนสิ้นเชิง 

7. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบวา่ เมื่อใดทีส่หกรณ์ได้เรยีกเก็บเงินกู้กับผูค้้ำประกันเพ่ือชำระหนี้เงินกู้แทนผู้กู้ และค้ำประกันเพิกเฉยไม่ชำระ
หนีเ้งินกู้ดังกล่าว สหกรณจ์ะดำเนนิการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ค้ำประกันตามกฎหมายต่อไป 
 

 
ลงช่ือ ...................................................................ผู้ค้ำประกัน 
        (                                                 )  

 

น.ส.หนึ่งเดียว ชอบค้ำ

น.ส.หนึ่งเดียว ชอบค้ำ
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สัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ 
         ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกดั 
         วันท่ี                              

 

ข้าพเจ้า                                สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียน               อาย ุ             ปี 
หมายเลขบัตรประชาชน                   รับราชการหรือปฏิบัติงานในตำแหน่ง                              
สังกัด / โรงเรียน                                                อำเภอ                     จังหวัดสมุทรปราการ 
เงินได้รายเดือน             บาท ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี         
                                  โทรศัพท์มือถือ                                                             
    ขอทำหนังสือค้ำประกันสัญญากู้สามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมทุรปราการ จำกัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
  ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ (ช่ือผู้กู้)                                    เลขทะเบยีน                      
กู้เงินสัญญากู้สามัญจำนวน             บาท(                                        ) 
โดยมีกำหนดระยะเวลาการผ่อนจำนวน........................งวด ตามสัญญากู้สามัญเลขท่ี             วันท่ี                         
และผู้กูไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณโ์ดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอม    ค้ำประกันหน้ีดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  โดยข้าพเจา้ทราบข้อผกูพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรยีกคืน
เงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กล่าวไวใ้นสัญญากูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้  ข้าพเจ้ายอมปฏิบัตติามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่า
สินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 2. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชำระหนี้สิน และ/หรือผิดนัดชำระหนี้ตามคำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ ตามข้อ 1 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือ
ว่าผู้กู้ล้มละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือ   หาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอื่นใดอัน
กระทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้สามัญที่กล่าวแล้ว  และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้ายอมรับผิดชำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้โดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้ำประกันตามมาตรา 687 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใด  

  ข้อ 3. หากจะมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าไปรับช่วงได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสิทธิใดๆ
อันได้ให้ไว้แก่สหกรณ์แต่ก่อนหรือในขณะหรือภายหลังที่ข้าพเจ้าทำสัญญาค้ำประกัน ข้าพเจ้าก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกัน 

  ข้อ 4. ในกรณีทีข่้าพเจ้าต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายใน  หกสิบวันนับ
แต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน  หักเงินได้รายเดือน เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ   
รวมทั้งเงินประเภทอ่ืนใดที่ทางราชการ และยินยอมใหส้หกรณ์หักเงินพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่
ยกเลิกข้อตกลงนี้ จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนและข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิง  

  ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณน์ี้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้น 

จากการค้ำประกันรายน้ีจนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็น 

ผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า 

  ข้อ 6. บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากำหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าว 

เป็นหนังสือ  ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้ค้ำประกันโดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้ค้ำประกันตามที่อยู่ที่ผู้ค้ำประกันได้แจ้งไว้ในข้างต้น
ของสัญญานี้หรือที่อยู่ที่ผู้ค้ำประกนัได้แจ้งการเปลีย่นแปลงไวเ้ป็นหนังสือครั้งหลังสดุแล้ว  ให้ถือว่าไดส้่งให้แก่ผู้ค้ำประกันและผู้คำ้ประกันได้รับ
และทราบหนังสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ 

  ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้และให้ถือว่าข้อบังคับ  

 

 

 

 

เริ่มใช้ 12 ต.ค. 63 
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ระเบียบและประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะกำหนดขึ้นใหมห่รือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  

 ข้อ 8. ในกรณีทีผู่้กูผ้ิดนดัชำระหนีต้ามสญัญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณฯ์ ยึดหน่วงเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือนำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้
เงินกู้ที่ค้างชำระได ้

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาคำ้ประกันน้ีแล้ว จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นสำคญัต่อหน้าพยานในสัญญาค้ำประกันฉบับน้ี 
 

 ลงช่ือ.......................................................................ผู้ค้ำประกัน 

        (                                                  ) 
  

ลงช่ือ.......................................................................พยาน ลงช่ือ.......................................................................พยาน 

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

 

คำยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน 
         วันท่ี.......................................................................... 

 

  ข้าพเจ้านาย/นาง................................................................เป็นสาม/ีภรรยาของนาย/นาง..................................................................... 
ยินยอมให้นาย/นาง...............................................................................................เป็นผู้ค้ำประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกัด  
ตามหนังสือค้ำประกันข้างต้น 

 ลงช่ือ.......................................................................คู่สมรสผู้ค้ำประกนั 

        (                                                   ) 
  

ลงช่ือ.......................................................................พยาน ลงช่ือ.......................................................................พยาน 

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

 

คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน 
     ก่อนลงนามในสัญญาค้ำประกนั ผู้ค้ำประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสญัญาค้ำประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้คำ้ประกันมี
ข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนจะทำสญัญาคำ้ประกัน การที่ผู้ค้ำประกัน ลงนามในสญัญาคำ้ประกันฉบับนี้ จะต้องรับผดิชอบตอ่
สหกรณ์ผู้ให้กู้ในสาระสำคญั ดังนี ้

1. ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบแทนลกูหนี้ และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและคา่สินไหมอื่นๆ อีกด้วย 
2. ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผดิชอบเมื่อผู้กู้ผิดนดัชำระหนี้ ผู้ให้กู้มสีิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้คำ้ประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้คา้งชำระ 
3. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินของผู้กู้ จำนวนเงินท่ีผู้กู้ได้กู้เงิน และรับทราบว่าเมือ่ผู้กู้ไม่ชำระเงินกูด้ังกล่าวท่าน

จะต้องเป็นผูร้ับผดิชอบชำระหนีด้งักล่าวให้กับสหกรณ์ฯแทนผู้กู ้
4. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบถึงระยะเวลาในการผ่อนชำระ และจำนวนงวดที่ผู้กู้จะต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะเสร็จสิ้น 
5. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบวา่ในกรณทีี่ผู้กู้ผิดนดัชำระหนี้กับสหกรณ์  และสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งถึงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ถึงผู้ค้ำ

ประกัน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนดั เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สหกรณฯ์ จะเรียกเก็บเงินกู้กับผู้ค้ำประกัน 
6. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบวา่ท่านได้ทำหนังสือยินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของท่าน      

 ไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของท่านให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์และยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน 
พึงจ่ายให้แก่ท่านเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรก หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกลา่วให้แก่ท่านแล้วภายใน 60 วันนับแต่วันท่ี
ลูกหนี้ผดินัด จนกว่าสหกรณ์จะไดร้ับชำระหนี้จนสิ้นเชิง 

7. ผู้ค้ำประกันได้รับทราบวา่ เมื่อใดทีส่หกรณ์ได้เรยีกเก็บเงินกู้กับผูค้้ำประกันเพ่ือชำระหนี้เงินกู้แทนผู้กู้ และค้ำประกันเพิกเฉยไม่ชำระ
หนีเ้งินกู้ดังกล่าว สหกรณจ์ะดำเนนิการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ค้ำประกันตามกฎหมายต่อไป 
 

 
ลงช่ือ ...................................................................ผู้ค้ำประกัน 
        (                                                 )  

 

นายวังคำ ยุติธรรมใจ

นายวังคำ ยุติธรรมใจ
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หนังสือยินยอมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ 
และหนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และภาระผูกพันอื่น 

 

วันที่ ...........…………………………….. 
 

 ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว) ..................................................................................... รับราชการหรือ
ทำงานในตำแหน่ง .........................................…....…....…....... สังกัด ..........……...........…….……..............….....…............. 
อำเภอ ................................................จังหวัดสมุทรปราการ  ไดกู้้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  
และเข้าเงื่อนไขที่จะต้องดำเนนิการตามหลักเกณฑ์การกู้เงินของสหกรณ์  ดังนี้ 
            ข้อ 1  ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ เนื่องจาก (หากเข้าหลักเกณฑ์ข้อใด  
ข้อหนึ่งโปรดระบุ และสามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ผู้กู้ เป็นครูอัตราจ้าง หรือครูเอกชน  (ต้องเปิดบัญชีเงนิฝากหลักประกันทุกกรณี) 
  ผู้กู้หาคนค้ำประกนัไดไ้ม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การกู้ปกติ 
  ผู้กู้มีเงินเหลือใช้จ่ายต่ำกวา่ 30% 

 ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน หรือเงินกู้รวมหนี้ แล้วแต่กรณี  เพื่อเปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเงินกู้สำหรับการกู้เงินแต่ละประเภทตามเงื่อนไขข้างต้น  พร้อมยินยอมให้
สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ทุกๆ สิ้นปีบัญชี
ของสหกรณ์ ในกรณีที่หักไม่ครบให้สหกรณ์หักจากเงินได้รายเดือนโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ
ล่วงหน้า และข้าพเจ้ายืนยันว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด จนกว่าจะปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑ์การกู้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มิต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้  หากข้าพเจ้าผิด
นัดชำระหนี้ หรือถึงแก่ความตาย หรือออกจากงานประจำโดยไม่มีบำเหน็จหรือบำนาญ หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์
ตามข้อบังคับ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นำเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ชำระหนี้เงินกู้ที่คงค้างอยู่กับ
สหกรณ์ได้ทันที 
            ข้อ 2  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนทุกๆ ปี เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต, เงิน
สงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย, เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือภาระผูกพันอย่างอื่น ที่มีต่อ
สหกรณ์แล้วแต่กรณี ในกรณีที่เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ไม่เพียงพอในการหักชำระค่าภาระผูกพันต่างๆ ข้างต้น ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนโดยไม่จำเป็นต้องบอกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้ายืนยันว่าจะไม่เพิก
ถอนความยินยอมนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์  (เงื่อนไขข้อ 2 
อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ผู้กู้ทุกราย จะต้องมีหลักประกันคุ้มครองความเสี่ยงกรณีเสียชีวิตให้แก่สหกรณ์) 
            หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทำขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำ
ในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 
 
ลงชื่อ ....................................................ผูข้อกู้/ผู้ให้ความยินยอม 
       (..................................................) 

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

Effective December 1, 2019 

เลขทะเบียน 016142

10 มีนาคม 2564 

นายสหกรณ์ อดออม

พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์ ฯ

อ.เมือง

นายสหกรณ์ อดออม

SPKTC17
Typewriter
ตัวอย่าง



 

                          หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  
 
  เขียนที่     สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกดั 

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

 

           ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ...........ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่............................................. 

............................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ........................................................รับราชการสังกัด/โรงเรียน......................................................................................

ตำแหน่ง............................................................................  และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการจำกัด เลขทะเบยีนที่

..................................................มคีวามประสงค์ให้ส่วนราชการ/โรงเรียน หักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็น

สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ........................................................................................................................................ดังนี ้

               ข้อ 1  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำนาญที่ข้าพเจ้าพึงไดร้บัจากทางราชการตามจำนวนท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  แจ้งในแต่ละเดอืน และส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีใหส้หกรณ์ 
ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกดั แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
               ข้อ 2  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบำเหน็จ ข้าพเจา้ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจาก        
เงินบำเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจำนวนทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัดแจ้งและส่งเงินจำนวนนั้นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด แทนข้าพเจ้า 
               ข้อ 3   การหักเงิน ค่าจ้าง  เงินบำนาญ    หรือเงินบำเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อไดห้ักชำระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
               ข้อ 4  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป   และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำยินยอมทั้งหมด
หรือบางส่วน เว้นแต่จะไดร้ับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 
   ข้อ 5  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลีย่นแปลงส่วนราชการที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น    หรอืหน่วยงานของรัฐ    
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินของส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินเดือน   เพื่อส่งชำระหนี้  
ชำระค่าหุ้นและเงินอ่ืนใดที่พึงจะชำระให้แก่สหกรณ์และข้าพเจ้าสัญญาว่า   จะถือปฏิบัตติามคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแต่สหกรณไ์ดม้ีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่พื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
               หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองได้ตรวจสอบข้อความและถอ้ยคำในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทกุประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
               หนังสือน้ีทำข้ึนสองฉบับมีข้อความตรงกันฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ี.......................................................................................... 
........................................................................................................................... ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้สำเนาให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ไวเ้ป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 
                    ลงช่ือ.......................................................ผู้ใหค้ำยินยอม   
             (.........................................................) 
 
 ลงช่ือ ...........................................................พยาน       ลงช่ือ ..........................................................พยาน            
           (............................................................)          (.........................................................) 
 
Effective December 1, 2019  

10 มีนาคม 2564 

นายสหกรณ์ อดออม 30 23/17-20 หมู่ที่ 7

 ต.ปากน้ำ  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ

0629999999 สำนักงานสหกรณ์ ฯ

พนักงานราชการ

016142

สำนักงานสหกรณ์ ฯ

สำนักงานสหกรณ์ ฯ

นายสหกรณ์ อดออม

SPKTC17
Typewriter
ตัวอย่าง



 

                          หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

 
  เขียนที่     สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกดั 

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

 

           ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ...............ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์มือถือ........................................................รับราชการสังกัด/โรงเรียน......................................................................................

ตำแหน่ง..............................................................................  และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด เลขทะเบียนท่ี

..................................................มคีวามประสงค์ให้ส่วนราชการ/โรงเรียน หักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็น

สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ........................................................................................................................................ดังนี ้

               ข้อ 1  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำนาญที่ข้าพเจ้าพึงไดร้บัจากทางราชการตามจำนวนท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  แจ้งในแต่ละเดอืน และส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีใหส้หกรณ ์    
ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกดั แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
               ข้อ 2  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบำเหน็จ ข้าพเจา้ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจาก        
เงินบำเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจำนวนทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัดแจ้งและส่งเงินจำนวนนั้นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด แทนข้าพเจ้า 
               ข้อ 3   การหักเงิน ค่าจ้าง  เงินบำนาญ    หรือเงินบำเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อไดห้ักชำระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
               ข้อ 4  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป     และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำยินยอมทั้งหมด
หรือบางส่วน เว้นแต่จะไดร้ับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 
   ข้อ 5  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลีย่นแปลงส่วนราชการที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ    
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินของส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินเดือนเพื่อส่งชำระหนี้  
ชำระค่าหุ้นและเงินอ่ืนใดท่ีพึงจะชำระให้แก่สหกรณ์และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตัิตามคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแต่สหกรณไ์ดม้ีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่พื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
               หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองได้ตรวจสอบข้อความและถอ้ยคำในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทกุประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
               หนังสือน้ีทำข้ึนสองฉบับมีข้อความตรงกันฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ี.......................................................................................... 
........................................................................................................................... ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้สำเนาให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ไวเ้ป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 
                ลงช่ือ.......................................................ผู้ให้คำยินยอม   
          (.......................................................)ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

 
 ลงช่ือ ..........................................................พยาน       ลงช่ือ ........................................................พยาน            
           (..........................................................)        (........................................................) 
 
 Effective December 1, 2019 

10 มีนาคม 2564 

น.ส.หนึ่งเดียว ชอบค้ำ 31 23/17-20

 ต.ปากน้ำ  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ

0863888888 สำนักงานสหกรณ์ ฯ

ลูกจ้างประจำ

013483

สำนักงานสหกรณ์ ฯ

สำนักงานสหกรณ์ ฯ

น.ส.หนึ่งเดียว ชอบค้ำ

SPKTC17
Typewriter
ตัวอย่าง



 

                          หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

 
  เขียนที่     สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกดั 

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

 

           ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ...............ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.................................... 

...............................................................................................................................................................................................................  

โทรศัพท์มือถือ........................................................รับราชการสังกัด/โรงเรียน......................................................................................

ตำแหน่ง..............................................................................  และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด เลขทะเบียนท่ี

..................................................มคีวามประสงค์ให้ส่วนราชการ/โรงเรียน หักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็น

สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ........................................................................................................................................ดังนี ้

               ข้อ 1  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำนาญที่ข้าพเจ้าพึงไดร้บัจากทางราชการตามจำนวนท่ี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด  แจ้งในแต่ละเดอืน และส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีใหส้หกรณ ์    
ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกดั แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
               ข้อ 2  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบำเหน็จ ข้าพเจา้ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจาก        
เงินบำเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจำนวนทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัดแจ้งและส่งเงินจำนวนนั้นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด แทนข้าพเจ้า 
               ข้อ 3   การหักเงิน ค่าจ้าง  เงินบำนาญ    หรือเงินบำเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อไดห้ักชำระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูมุทรปราการ จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
               ข้อ 4  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป     และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำยินยอมทั้งหมด
หรือบางส่วน เว้นแต่จะไดร้ับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูมุทรปราการ จำกัด 
   ข้อ 5  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลีย่นแปลงส่วนราชการที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ    
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินของส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินเดือนเพื่อส่งชำระหนี้  
ชำระค่าหุ้นและเงินอ่ืนใดท่ีพึงจะชำระให้แก่สหกรณ์และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตัิตามคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแต่สหกรณไ์ดม้ีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่พื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
               หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองได้ตรวจสอบข้อความและถอ้ยคำในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทกุประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
               หนังสือน้ีทำข้ึนสองฉบับมีข้อความตรงกันฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ี.......................................................................................... 
........................................................................................................................... ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้สำเนาให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ไวเ้ป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 
                ลงช่ือ.......................................................ผู้ให้คำยินยอม   
          (.......................................................)ในฐานะผู้ค้ำประกัน 

 
 ลงช่ือ ..........................................................พยาน       ลงช่ือ ........................................................พยาน            
           (..........................................................)        (........................................................) 
 
 Effective December 1, 2019 

10 มีนาคม 2564 

นายวังคำ ยุติธรรมใจ 31 23/17-20

 ต.ปากน้ำ  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ

0878787878 สำนักงานสหกรณ์ ฯ

014765

สำนักงานสหกรณ์ ฯ

สำนักงานสหกรณ์ ฯ

นายวังคำ ยุติธรรมใจ

SPKTC17
Typewriter
ตัวอย่าง



ตัวอย่างรูปถ่ายประกอบเอกสารการกู้เพิ่มเติม  

สำหรับยืนยันการลงนามค้ำประกันโดยมิได้เดินทางมาที่สหกรณ์ 
1. ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน 

2. ต้องเห็นเอกสารการค้ำประกันที่ชัดเจน 

3. ต้องเห็นบัตรประจำตัวแสดงตัวตนที่ชัดเจน 


