
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สถานที่...………………………………………………...…………         

วันที…่……เดือน…………..….…………………..พ.ศ…....................... 
 

 ข้อ  1   ข้าพเจ้า……………………………………………………….……………….อายุ……….ป ีสมาชิกเลขทะเบียนที…่………………………. 
สถานภาพการสมรส………….…..เลขประจ าตัวประชาชน         -                      -                            -            - 
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.......ถนน........................ต าบล........................อ าเภอ....................................จังหวัด................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง  รับราชการ/งานประจ า  
ต าแหน่ง……………….สังกัด/โรงเรียน………………………….…………..ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………….….….…….เขต............. 
อ าเภอ……………..…...……….จังหวัด….…….………….…โทรศัพท์………………..……………….อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง………………...……บาท 
เป็นสมาชิกติต่อกันมาแล้ว………..ปี……….เดือน  มีค่าหุ้นในสหกรณ์รวม……………..หุ้น เป็นเงิน…………………..…….……….………บาท 
หากได้รับอนุมัติให้กู้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้นจ านวน………….…หุ้น  เป็นเงินจ านวน…………….....…………..บาท  
 ข้อ  2  ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์  จ านวน……………………………บาท (………………………………………………………………) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด)…………………………………….………………………………….   
 ข้อ  3  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังต่อไปนี้    
  3.1   เงินต้น……….………………บาท  พร้อมด้วยดอกเบี้ยต่างหากในอัตราร้อยละ………….ต่อปี ของต้นเงินคงเหลือใน
แต่ละงวดเป็นจ านวน……….งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง…………………บาท  ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…………………..…เป็นต้นไป                                   
  3.2   เงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ………..…ต่อปีรวมกันเดือนละ……………………….บาท  ไม่เกินจ านวน………...……งวด 
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…………………..…………………….….…..เป็นต้นไป                                   
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดช าระภายในวันจ่ายเงินเดือน
หรือเงินบ านาญของแต่ละเดือน หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง และยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ตามมติหรือ
ระเบียบของสหกรณ์แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด   
 ข้อ  4  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็คหรือโอนเข้าบัญชีหรือเงินสดให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รบัเงินกู้จ านวน
ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็นสว่นหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ  5  ข้าพเจ้าได้รบัทราบข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และเงื่อนไขการให้เงินกู้เงินสามัญ ตลอดจนข้อตกลงการ
ใช้บริการทางการเงินที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้ฉบับนี้แล้ว ที่เก่ียวข้องกับการกู้เงินในครั้งนี้  ข้าพเจ้ายินยอมรับปฏบิัติตามและให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากู้เงินฉบบันี้ มีผลผูกพนัข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทุกประการ      
 ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอใช้ค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ในขณะที่ท าสัญญากู้เงินนี้ และที่จะมีต่อไปในวันข้างหน้าเป็น
หลักประกันการช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้ จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้ครบถ้วนถ้าหากข้าพเจ้าผิดสัญญา  
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เป็นผู้มีสิทธิจัดการและถอนเงินค่าหุ้นเพื่อมาช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยจนเสร็จสิ้นครบถ้วน    
 ข้อ  7  ในกรณีที่ผู้กู้กู้เงินสหกรณ์มากกว่าร้อยละเก้าสิบของจ านวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้ตกลงจัดหาผู้ค้ าประกันและท า
สัญญาค้ าการช าระหนี้เงินกู้คืน  
 ข้อ  8  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใด           
ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงก าหนดจ่ายช าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่
สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้น
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน  การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้กู้จะไม่ถอนคืนเว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม    

                           

หนังสือสัญญากู้ท่ี………………..… 
วันท่ี……………………………………. 

 เอกสารประกอบการกู ้
1. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น  
3. ส าเนาทะเบียนสมรส (ทั้งของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน)  
4. สลิปเงินเดือน 1 เดือนย้อนหลัง 
5. หน้าบุ๊คแบงค์ 
(ส้าเนาถูกต้องลงลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้้าเงินเท่าน้ัน) 
 

ล าดับท่ีรับ………………………………… 
วันท่ี……………………………………....... 

ส้าหรับเจ้าหน้าที่กรอก 
อายุการเป็นสมาชิก………..…..….เดือน 
เงินค่าหุ้นปัจจุบัน…..………..……….บาท 
ซ้ือหุ้นเพิ่ม……….…………………........บาท 
หน้ีสามัญ/พิเศษ….………………..….บาท 
เงินกู้ ฉ.คงเหลือ….…………….…..…บาท 
เงินเดือนเหลือหลังหัก ณ ท่ีจ่ายร้อยละ…..… 
ความเห็นเจ้าหน้าที่                          

  ควรอนุมัติ      ไม่ควรอนุมัติ 
เนื่องจาก…..………………...………………… 
………………...………….เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจ    
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ้ากัด  

ค้าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 ข้อ  9  หากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการพึงจ่ายให้ข้าพเจ้า หรือให้สหกรณ์หักเงิน
ค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่สหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้า เพื่อน ามาหักช าระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกค า
ยินยอมนี้จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 ข้อ  10  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีถ้าข้าพเจ้า
มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ได้ระบุใน
สัญญานี้ ทุกประการ  
 ข้อ 11  ในการทวงถามให้ช าระหนี้นั้น นอกจากทวงถามข้าพเจ้าได้แล้วให้สหกรณ์ทวงถามจาก คู่สมรส บิดา-มารดา 
 บุตร ได้ (ชื่อ – นามสกุล)................................................................................................................และให้ส่งหนังสือบอกกล่าว
การช าระหนีไ้ปทีบ่้านเลขที่.......................หมู่ที่............ถนน.......................................ต าบล............................................................
อ าเภอ...............................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท…์………….………………..…………………………………………. 
  ข้อ  12  เมื่อหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ครบก าหนด หากสหกรณ์ฯ หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญาให้ถือว่าหนังสือสัญญา  
กู้เงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบก าหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญากู้เงินฉบับใหม่   
  สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้         
โดยตลอดแล้วเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญหน้าพยาน และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ  

 (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้กู้  (ลงชื่อ)…………………………………………….คู่สมรสผู้กู ้
               (……………………….…………………………..)                    (………………………….……....…………………..) 
  (ลงชื่อ)……………………………………………พยาน  (ลงชื่อ)……………………………………………….พยาน 
               (………………………………………….………..)                    (…………………………………….………………..) 
สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน.....................................              เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ตรวจสอบ 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาของผู้กู้ 
 ควรให้กู้        ไม่ควรให้กู ้

 

       (ลงช่ือ)……………….……………….………….…………   
       (…………………………………………..……………..……)   
ต าแหน่ง……………………………………………………………… 

หมายเหตุ ส าหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบ านาญให้กรรมการ
ด าเนินการเป็นผู้ลงความเห็นแทน 

ความเห็นผู้จัดการ /รองผู้จัดการ 
 ควรอนุมัติ        ไม่ควรอนุมัต ิ

 
(ลงช่ือ)………………………………………….………………   
  (….………………………………………..…………..……)   

…………/…………………/…………… 
 

ความเห็นประธานกรรมการ 
 อนุมัติ        ไม่อนุมัต ิ

 

(ลงช่ือ)…………………………………..…………...………………   
  (………………………………………………………..……..……)   

…………/…………………/…………… 

การรับเงินกู้ 
ข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแล้ว  

 

จ านวน………………………………….………………..………บาท 
(ลงช่ือ)………………………………………………….………………   

…………/…………………/…………… 

หากข้าพเจ้าได้รับการอนุมัตเิงินกู้แล้ว ให้สหกรณ์ด าเนินการ ดังนี ้
      โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา.................................................................................................. 
ช่ือบัญชี.....................................................เลขท่ีบัญชี................................................ประเภทเงินฝาก.............................................................. 
   โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูกลนคร จ ากัด  
ช่ือบัญชี.....................................................เลขท่ีบัญชี................................................ประเภทเงินฝาก............................................................. 
        จ้านวนเงินที่โอนเข้าบัญชี (ส้าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก)...................................บาท เมื่อวันที่..................................... 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..……………………...……(ผู้กู้/ผู้รับเงิน)   
      ( …………………………………………………………..……..……)   
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หนังสือค้้าประกันเงินกู้สามัญ 

สถานที่...………………………….……………..………..…..…….         

วันที…่……เดือน…………..….…………………..พ.ศ. ................. 

ผู้ค้้าประกันคนที่ 1  ข้าพเจ้า…………………..……….………………..………… อาย…ุ….….ปี สมาชิกเลขทะเบียนที…่………………. 
สถานภาพการสมรส……………….……….เลขประจ าตัวประชาชน          -                     -                          -           - 
รับราชการ/งานประจ าต าแหนง่……………..……….สังกัด/โรงเรียน…………………………..…………….……..อ าเภอ……………………...……….
จังหวัด….……………………….…โทรศัพท์…………….………………..…….………….อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง………………………...……..………บาท 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ถนน..................................ต าบล......................................อ าเภอ..................................... 
จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี์......................................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภมูิล าเนาดังกล่าวข้างตน้ในสัญญานี้ 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
 ผู้ค้้าประกันคนที่ 2  ข้าพเจ้า…………………..……….………………..………… อาย…ุ….….ปี สมาชิกเลขทะเบียนที…่………………. 
สถานภาพการสมรส…………………...…..เลขประจ าตัวประชาชน          -                     -                          -           - 
รับราชการ/งานประจ าต าแหนง่……………..……….สังกัด/โรงเรียน…………………………..…………….……..อ าเภอ……………………...……….
จังหวัด….……………………….…โทรศัพท์…………….………………..…….………….อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง………………………...……..………บาท 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ถนน..................................ต าบล......................................อ าเภอ..................................... 
จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี์......................................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภมูิล าเนาดังกล่าวข้างตน้ในสัญญานี้ 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
 ผู้ค้้าประกันคนที่ 3  ข้าพเจ้า…………………..……….………………..………… อาย…ุ….….ปี สมาชิกเลขทะเบียนที…่………………. 
สถานภาพการสมรส…………………..…..เลขประจ าตัวประชาชน          -                     -                          -           - 
รับราชการ/งานประจ าต าแหนง่……………..……….สังกัด/โรงเรียน…………………………..…………….……..อ าเภอ……………………...……….
จังหวัด….……………………….…โทรศัพท์…………….………………..…….………….อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง………………………...……..………บาท 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...........ถนน..................................ต าบล......................................อ าเภอ..................................... 
จังหวัด..................................รหัสไปรษณยี์......................................(หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จากภมูิล าเนาดังกล่าวข้างตน้ในสัญญานี้ 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีสญัญา…….....…..….…/……….…. 

                           

ผู้ค้้าประกันคนที่ 3 
ใช้ส าหรับผู้ที่ถูกศาลอายัด หรือ 

คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มผู้ค้ าประกัน 
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 ข้อ 1  ตามที่.................................................................สมาชิกสหกรณ์ซึ่งต่อไปหนังสือนี้จะเรียกว่า “ผู้กู้” ได้ขอกู้เงินจาก
สหกรณ์ตามค าขอกู้เงินและสัญญากู้สามัญที่................................/………..…….... ลงวันที่................................................เพื่อน าไปใช้
ในการ……………………................................................................และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้กู้เงินจากสหกรณ์ตามสัญญาเงินกู้ดงักลา่ว
เป็นจ านวนเงนิ..………............................บาท (……………………………..…..………..…………………………) ซึ่งผู้กู้ได้รบัเงินไปครบถ้วนแล้ว  
ผู้ค้ าประกนัยอมเข้าค้ าประกันการช าระหนี้ของผู้กู้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าผู้กู้ผิดนดัไม่ใช้เงนิให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิดสัญญาข้อใดข้อ
หนึ่งจน    เปน็เหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ และเรียกให้ผู้กู้ช าระหนี้หรือมีกรณีอื่นใด อันกระท าให้ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช าระหนี้ตาม
สัญญา  เงินกู้ดงักล่าวแล้วก็ดี ผูค้้ าประกันยอมรับผิดช าระเงินตน้ที่ที่ผู้กู้ค้างช าระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน 
ซึ่งลูกหนี้ค้างช าระตลอดจนค่าภาระติดพันอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ตามสัญญาเงินกู้ดังกลา่ว 
จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้โดยสิน้เชิงครบถ้วน 
  ข้อ 2  การค้ าประกันหนี้เงนิกู้ดงักล่าวนีย้่อมผูกพันผู้ค้ าประกนัอย่างสมบูรณ์ ทัง้นีผู้้ค้ าประกันขอยืนยันว่าผู้กู้  ไม่เปน็
บุคคลไร้ความสามารถ และเข้าท าสัญญาที่กลา่วแล้วด้วยความส าคัญผิดอยา่งใด ๆ   
  ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสญัญากู้ดังกลา่วแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย หรือไม่
ปรากฏว่าผู้กูไ้ปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาเขต โดยผู้กูไ้ปจากถ่ินที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนาโดยมิแจ้งให้สหกรณ์
ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ตามสัญญากูน้ั้นได้ทันที   
  ข้อ 4  หากผู้ค้ าประกนัพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ค้ าประกันยังคงผูกพนัต่อหนี้ค้าง
ผู้ค้างช าระแก่สหกรณ์ไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนีโ้ดยสิน้เชิงครบถ้วน  

ข้อ 5  ในการช าระหนี้แทนผู้กู้นัน้ ผู้ค้ าประกันยนิยอมให้ผู้บังคบับัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้ค้ าประกนัปฏบิัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงก าหนดจา่ยแก่ผู้ค้ า
ประกันนัน้ เพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณแ์จ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพัน
นั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่าวและส่งเงนิที่หักไว้นัน้ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน  การแสดงเจตนายนิยอมดังกลา่วผู้ค้ าประกนั  
จะไม่ถอนคืน เว้นแตส่หกรณ์ให้ความยินยอม  

ข้อ 6  เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงนิเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ค้ าประกนัจะได้รับจากสหกรณ์
ตามข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะไดร้ับมอบผลประโยชน์จากการประกันชีวิตที่ผู้ค้ าประกันตกลงไว้กบัผู้เอาประกันให้สหกรณ์น าไปหัก
ช าระหนี้ตามสัญญาค่ าประกันนีไ้ด้  

ข้อ 7  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตา่งๆ ในเงินค่าหุ้น เงนิฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ไว้เปน็
หลักฐาน เม่ือผู้ค้ าประกนัถึงแก่ความตาย นั้น ไม่ว่าจะไดต้ั้งผู้รบัโอนประโยชนไ์ว้ก่อนหน้าหรือหลังจากที่ผู้ค้ าประกันจะท าสัญญา
ค้ าประกันฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้แต่ประการใด  โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช าระหนี้ตาม
สัญญานี้ให้ครบถ้วนก่อน  

ข้อ 8  ในการทวงถามให้ช าระหนี้นั้น นอกจากทวงถามข้าพเจ้าได้แล้ว ให้สหกรณ์ทวงถามจากคู่สมรส บิดา-มารดา และ
บุตรได้ ดังนี ้
  8.1 ผู้ค้้าประกันคนที่ 1  คู่สมรส  บิดา-มารดา  บุตร (ชื่อ – นามสกุล)................................................
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหนีไ้ปที่ บ้านเลขท่ี................หมู่ที่...........ถนน..............................ต าบล...........................  
อ าเภอ......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................. (หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จาก
ภูมิล าเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสัญญานี้ ข้าพเจา้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
  8.2 ผู้ค้้าประกันคนที่ 2  คู่สมรส  บิดา-มารดา  บุตร (ชื่อ – นามสกุล)................................................
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหนีไ้ปที่ บ้านเลขท่ี................หมู่ที่...........ถนน..............................ต าบล...........................  
อ าเภอ......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์............................. (หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จาก
ภูมิล าเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสัญญานี้ ข้าพเจา้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
  8.3 ผู้ค้้าประกันคนที่ 3  คู่สมรส  บิดา-มารดา  บุตร (ชื่อ – นามสกุล).................................................
และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหนีไ้ปที่ บ้านเลขท่ี................หมู่ที่...........ถนน..............................ต าบล...........................  
อ าเภอ......................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.............................  (หรือถ้าย้ายต าบลที่อยู่จาก
ภูมิล าเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสัญญานี้ ข้าพเจา้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที) 
 



5 

สัญญาฉบบันีไ้ด้ท าขึ้นเปน็สองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝา่ยได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานี้ดี
โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

หมายเหตุ   1. ส าหรับผู้ค้ าประกันสัญญาเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ผูกพันกับสัญญาเงินกู้สามัญเดิม 
   2. มีสิทธิการค้ าประกันได้ 3 สัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ค้้าประกันคนที่ 1 
    
ลงชื่อ………………………………….….    
   (…………………………….……………)        

คู่สมรสของผู้ค้้าประกันคนที่  1  
 
ลงชื่อ………………………………….….    
  (………………………….……………)        

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

ผู้บังคับบัญชาผู้ค้้าประกันคนที่ 1/
กรรมการด้าเนินการ  
ลงชื่อ………………………………….….    
   (…………………………….……………)        

ผู้ค้้าประกันคนที่ 2 
    
ลงชื่อ………………………………….….    
   (…………………………….……………)        

คู่สมรสของผู้ค้้าประกันคนที่  2  
 
ลงชื่อ………………………………….….    
 (…………………………….……………)        

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

ผู้บังคับบัญชาผู้ค้้าประกันคนที่ 2/ 
กรรมการด้าเนินการ 
ลงชื่อ………………………………….….    
   (…………………………….……………)        

ผู้ค้้าประกันคนที่ 3 
    
ลงชื่อ………………………………….….    
   (…………………………….……………)        

คู่สมรสของผู้ค้้าประกันคนที่  3 
 
ลงชื่อ………………………………….….    
  (………………………….……………)        

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

ผู้บังคับบัญชาผู้ค้้าประกันคนที่ 3/ 
กรรมการด้าเนินการ 
ลงชื่อ………………………………….….    
   (…………………………….……………)        
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช้าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ้ากัด 
                                                                                                              

 สถานที…่……………………………….……........................... 

  วันที…่……...…เดือน…………………………..……..……พ.ศ……………………… 
ค้ายินยอมของผู้กู้ 

  ข้าพเจ้า…………………………..…………………………………………..…….…...………………....…(ผู้กู้)  อาย…ุ………......ปี  เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  เลขทะเบียน……………………………ปัจจุบันอยูบ่้านเลขที…่….……………….……หมู่ที่………….…..
ซอย…………………….…….ถนน………………………….…ต าบล……………………..………………………….อ าเภอ……………….…………..……………
จังหวัด………………….…….…..……...รับราชการหรือท างานประจ า  ต าแหน่ง…………………………………….…………….………..……………….
สังกัด / โรงเรียน……………………….………………………………อ าเภอ……………………………………....….…จังหวัด……………………….………… 

  มีความประสงค์และยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ด าเนินการ  ดังนี้   
  1. ยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงก าหนดจ่ายช าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้   
หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้กู้จะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้
ความยินยอม   
 2. ยินยอมให้หักเงิน ตามข้อ 1 ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก      
 3. ถ้าหากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใดๆ ให้สหกรณ์ด าเนินการตามหนังสือยินยอม
นี้ได้ทุกประการ 

  หนังสือยินยอมนี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดี
โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญหน้าพยานและคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………..……………………………….ผู้ให้ค ายนิยอม (ผู้กู้) 
            (……………………………………….……………………….) 

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

           (……………………………………….……………………….)  (……………………………………….……………………….) 
สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน.....................................                           เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ผู้ตรวจสอบ 

 




