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หนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต  
(กรณีเปลี่ยนผู้ค ้ำประกัน) 

 

       ข้าพเจ้า…………………..…………………..…………………………อายุ………….ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์เลขที่……………….….. 
สถานภาพการสมรส……………….…..เลขประจ าตัวประชาชน        -                    -                        -          - 
รับราชการ/งานประจ าต าแหน่ง………………….สังกัด/โรงเรยีน…………………………..………………..อ าเภอ…………..…...……….
จังหวัด….…………………….… อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง……………..……..………บาท  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่............หมู่ที่........
ถนน.......................ต าบล.................................อ าเภอ..................................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์…………….………………..…….………ซ่ึงต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า“ผู้ค้ าประกัน” 
ขอท าหนังสือสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า 
“สหกรณ์” เป็นหลักฐานส าคัญว่าดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ตามท่ี....................................................................................................เลขทะเบียน..................................
สมาชิกสหกรณ์ซึ่งต่อไปหนังสือนี้จะเรียกว่า “ผู้กู”้ ได้ขอกู้เงิน  จากสหกรณ์ตามค าขอกู้เงินและสัญญากู้เงินสามัญ         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเลขที.่............................/……………………..….. ลงวันที่..................................................เพ่ือน าไปใช้
ในการ……….........................................................และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้กู้เงินจากสหกรณ์ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็น
จ านวนเงิน..………........................................บาท (………………..………...…………………………) ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินไปครบถ้วน
แล้ว  ผู้ค้ าประกันยอมเข้าค้ าประกัน  การช าระหนี้ของผู้กู้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้
ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ และเรียกให้ผู้กู้ช าระหนี้หรือมีกรณีอ่ืนใด อันกระท าให้
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวแล้วก็ดี ผู้ค้ าประกันยอมรับผิดช าระเงินต้นที่ที่ผู้กู้ค้างช าระแก่สหกรณ์ 
รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้ค้างช าระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และ
ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
  ข้อ 2  การค้ าประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ าประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ค้ าประกันขอยืนยันว่าผู้กู้   
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และเข้าท าสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความส าคัญผิดอย่างใด ๆ   
  ข้อ 3  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย 
หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในพระราชอาณาเขต โดยผู้กู้ไปจากถ่ินที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนาโดย    
มิแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ตามสัญญากู้นั้นได้ทันที   
  ข้อ 4  หากผู้ค้ าประกันพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ค้ าประกันยังคงผูกพัน    
ต่อหนี้ค้างผู้ค้างช าระแก่สหกรณ์ไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน  

ข้อ 5  ในการช าระหนี้แทนผู้กู้นั้น ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างใน
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้ค้ าประกันปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึง
ก าหนดจ่ายแก่ผู้ค้ าประกันนั้น เพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์    
แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน  
การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าว ผู้ค้ าประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม  

ข้อ 6  เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ค้ าประกันจะได้รับจาก
สหกรณ์ตามข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากการประกันชีวิตที่ผู้ค้ าประกันตกลงไว้กับผู้เอาประกัน  
ให้สหกรณ์น าไปหักช าระหนี้ตามสัญญาค่ าประกันนี้ได้  
 

เอกสำรส้ำหรบัผู้ค ้ำประกัน 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัว (ตัวเองและคู่สมรส) 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ตัวเองและคู่สมรส) 
3.ส าเนาทะเบียนสมรส 

ส้ำเนำถูกต้อง ต้องลงลำยมือชื่อ 
ด้วยปำกกำสีน ้ำเงิน เทำ่นั น 

 

                           

ใช้ค้ าแทน……………………………..…..............……………….. 
เลขทะเบียน..…...…………………………………………………..…            

เลขที่สัญญา…………………………………..……………………….….
ชื่อผู้กู…้……………….………………..……เลขทะเบียน..…...….…            

ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่ม………………….………หน้า..……………………………...….… 
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ข้อ 7  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจาก
สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตาย นั้น ไม่ว่าจะได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลังจาก    
ที่ผู้ค้ าประกันจะท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้แต่ประการใด 
โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช าระหนี้ตามสัญญานี้ให้ครบถ้วนก่อน  
  ข้อ 8  ในการทวงถามให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้นั้น นอกจากทวงถามผู้ค้ าประกันได้แล้ว ให้สหกรณ์ทวงถามจาก  
คู่สมรส บิดา-มารดา หรือบุตรได้ และให้ส่งหนังสือบอกกล่าวการช าระหนี้ไปที่  บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.............
ถนน...................ต าบล...........................อ าเภอ.............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.....................
โทรศัพท์…………….………………..…………………………………………. 

ข้อ 9  ผู้ค้ าประกันสัญญาว่า ถ้าผู้ค้ าประกันย้ายต าบลที่อยู่จากภูมิล าเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้ หรือผู้ค้ า
ประกันประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผู้ค้ าประกันมีหน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ าประกันจะต้องรับ
ผิดในความเสียหายที่สหกรณ์ได้รับเป็นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย  

สัญญาฉบับนี้ได้ท าข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของ
สัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

(ลงชื่อ)……………………………………………….………………ผู้ค้ าประกัน 
(……………………………..……..……….……………..) 

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

ค้ำยินยอมของคู่สมรส  
                                                                              สถานที่...…………………………….……………..………..…. 

                                 วันท่ี………เดือน…………..….…………………..พ.ศ..................... 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/…………………………………………..เป็นคู่สมรสของนาย/นาง/…………………………………….…..…..……   
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าท าหนังสือค้ าประกันเงินกู้ฉบับน้ีให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด   
ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นน้ีได้  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ  เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………….………………คู่สมรสของผูค้้ าประกัน                          
(…….........………..……………………….……………..) 

 

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

ค้ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ 
(กรณีผู้ค้ าประกันด ารงต าแหนง่ผู้บังคับบัญชาให้รับรองตนเอง) 

       สถานที่...…………………………….……………..…..........…..…. 
      วันท่ี…………เดือน…………..….…………………..พ.ศ. ......................... 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………….…………..ต าแหน่ง…………………………....……………… 
สังกัด / โรงเรียน………………………………………..…….อ าเภอ………………………….……………..จังหวัด………………..……………… 
ขอรับรองว่าตามความรู้เห็นของข้าพเจ้าและตามท่ีข้าพเจ้าได้สอบสวนข้อความ  ซึ่งผู้ค้ าประกันได้แสดงไว้ในหนังสือ       
ค้ าประกันข้างบนนี้เป็นความจริงทุกประการ   และรับรองว่าจะเป็นผู้หักเงินได้รายเดือนหรือเงินบ านาญของผู้ค้ าประกัน
ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯตามท่ีผู้ค้ าประกันได้ยินยอมไว้ในข้อ  5  แห่งสัญญานี้ 
 

                               (ลงชื่อ)……………………………………………….………………ผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ าประกัน 
       (…….........………..……………………….……………..)   
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