
 
 

เงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้กู้สามัญเพื่อจดัทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ พ.ศ.2564 
 

********************* 

    1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้ 
 (1)  เป็นสมาชิกสามัญที่มีหลักประกันเงินกู้บกพร่อง 
 (2)  วงเงินกู้ไม่เกิน  150,000   บาท 
 (3)  งวดชำระหนี้  120  งวด และไม่เกินอายุ  75  ปี 
 (4)  บุคคลค้ำประกัน  1  คน   

(5)  สมาชิกต้องทำหนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย 
(6)  ผู้กู้ต้องไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้/ค้างชำระหนี้สหกรณ์ฯ/ขอพักชำระหนี้  

2. เอกสารประกอบคำขอกู้   
 (1)   คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญเพ่ือจัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ พ.ศ.2564            
 (2)   สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 
        ของผู้กู ้/ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน          จำนวน  1  ฉบับ 
          (3)    สำเนาทะเบียนบ้าน 
        ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน          จำนวน  1  ฉบับ 
 (4)    สำเนาทะเบียนสมรส ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน    จำนวน  1  ฉบับ 
 (5)    สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด        จำนวน  1  ฉบับ 
 (6)   ให้ผู้กู้  บันทึกภาพขณะลาลายมือชื่อในหนังสือคำขอและหนังสือสัญญากู้เงิน 
                 ของผูกู้้ / ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน 

3. ผู้กู้สามารถจัดหาบริษัทประกันชีวิตเพื่อจัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ได้ด้วยตนเอง แต่มีเงื่อนไข ต้องระบุสหกรณ์     
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ผู้รับประโยชน์ลำดับแรก  หรือเลือกใช้บริการจากบริษัท ที่สหกรณ์ ฯ       
มีไว้ให้บริการ โดยผู้กู้ ต้องดำเนินการ  ดังนี้ 

1 กรอกใบสมัครประกันชีวิต พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนา ทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ชุด 
2 กรณี  สมาชิกระบุ ชื่อ – สกุล ผู้รับผลประโยชน์ไม่ตรงกับผู้กู้ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 
   ผู้รับผลประโยชน์  อย่างละ 2  ชุด 

4. กำหนดการประชุมพิจารณาเงินกู้  คณะกรรมการเงินกู้ จะประชุมพิจารณาประมาณวันที่ 10 และ 20 ของทุกเดือน  
 

    **** คำเตือน : กรณีเอกสารไม่ครบ สหกรณ์จะปฏิเสธการรับเอกสารคําขอกู้ **** 



 
 

เลขท่ีสมาชิก

รายการ รายการ
อายุ อายุ
อายุการเป็นสมาชิก งวด อายุการเป็นสมาชิก งวด

เงินเดือน เงินบ านาญ

วิทยฐานะ เงินได้อ่ืน
รวมเงินได้รายเดือน รวมเงินบ านาญท่ีได้รับ
หักภาษี/ชพค./ฌปก/สะสม หักภาษี/ชพค./ฌปก/สะสม

หักอ่ืนๆ หักอ่ืนๆ

-
-
-
-
-
-
-
-
-

รวมหักท้ังส้ิน รวมหักท้ังส้ิน

รวมเงินได้รายเดือนคงเหลือ รวมเงินได้รายเดือนคงเหลือ

คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ

จ ำนวนเงินกู้ท่ีย่ืนคร้ังน้ี จ านวนเงินกู้ท้ังหมด
จ านวนงวดช าระหน้ี ท่ีมีในสหกรณ์
หัก หักทุนเรือนหุ้นท้ังส้ิน

ประกันชีวิตกลุ่ม
ซ้ือหุ้นเพ่ิม บุคคลค้ าประกัน

หน้ีภาระการค้ าประกัน กรมธรรม์ท่ียังคุ้มครอง

ค่าเบ้ียประกันชีวิต สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

หน้ีสถาบันการเงินอ่ืน จัดหาหลักประกันเพ่ิม

คงเหลือเงินกู้รับสุทธิ ระยะเวลาท าประกัน

      ลงช่ือ ........................................... เจ้าหน้าท่ีผู้ค านวณ                   ลงช่ือ ............................................ รองผู้จัดการ/ผู้จัดการ

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

ช่ือ-นามสกุล

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์
แสดงรายการหักเงินประจ าเดือน 

ค านวณอายุไม่เกิน 54 ปี ค านวณเม่ืออายุ 55-60  ปีข้ึนไป

หักสหกรณ์ฯ ได้แก่ หักสหกรณ์ฯ ได้แก่

-                                          

-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          
-                                          

330,000.00                                

-                                          

-                                          

#DIV/0!

จ ำนวนเงินกู้ท่ีเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำ กำรค ำนวณหลักประกันเงินกู้

500,000.00                                
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ข้าพเจ้าผู้ขอกู้ขอแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ดำเนินการดังนี้ 
 

             จัดทำประกันชีวิตกับบรษิัทประกันท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์คุรสุัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกดั เป็นผู้ประสานให้                                                 
           จัดหาบริษัทประกันเอง โดยผูร้ับประโยชน์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสมัพันธ์จังหวัดสรุินทร์ จำกัด  เป็นลำดับแรก 

 
 

คำวินิจฉัยอนุมัติเงินกูข้องคณะกรรมการเงินกู้ / คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 

สำหรับสมาชิกผู้กู ้
      ข้าพเจ้า (ผู้กู้) ขอรับรองว่าระหว่างที่ยื่นขอ
กู ้คร ั ้งนี ้ไม ่ได ้เป็นบุคคลถูกฟ้องเป็นบุคคล
ล้มละลายแต่ประการใด   ตลอดทั้งข้าพเจ้าได้
อ่านและรับทราบจนเป็นท่ีเข้าใจในรายละเอียด
ต่างๆที่เจ้าหน้าที่ได้คำนวณสินเชื่อ ทุกประการ
เป็นอย่างดี จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ. 
 

ลงช่ือ ...........................................    (ผู้กู้)              
       (..........................................) 
 

ลงช่ือ ...........................................(พยาน)                  
        (...........................................) 
สมาชิกเลขท่ี  ............................... 

  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................... 
โดยคณะกรรมการเงินกู้ชุดที่ ............................ 
ประชุมครั้งที ่.................. / 25…………….... 
วันท่ี............เดือน ........................พ.ศ.............. 
 

     ...............................ประธานกรรมการ 
 

     ...............................กรรมการ  
 

     ...............................กรรมการ  
 

     ...............................กรรมการ 
  

     ...............................กรรมการและเลขานุการ 

เสนอ  คณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ 
โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที.่.............
ประชุมครั้งที่ ........................ / 25............. 
วันท่ี......เดือน ........................พ.ศ..............
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จำกัด 
คำขอกู้และสัญญากู้สามัญเพื่อจัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ พ.ศ.2564 
 
 
        เขียนที.่...................................................................................... 
       วันที่................เดือน.............................พ.ศ.............................. 
 ข้อ  1  ข้าพเจ้า................................................................................... เลขที่สมาชิก.......................... อายุ...............ปีเป็น
สมาชิกประเภท  สามัญ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการบำนาญ) 
สังกัดหน่วยงาน(โรงเรียน) ............................................................................ อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง................................บาทเงิน
ประจำตำแหน่ง...........................บาท  เบอร์โทรสำนักงาน.............................. เบอร์โทร มือถือ....................................... ที่อยู่
ปัจจุบันเลขท่ี.................... หมู่ที.่............ซอย / ถนน......................................... ตำบล...................................................... 
อำเภอ........................................ จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์...................................................... 

 ข้อ 2  ข้าพเจ้าขอกู้เงินจำนวน..................................................... บาท (...........................................................................)
เพ่ือนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้......................................................................................... หากข้าพเจ้ามีทุนเรือนหุ้นและหรือ
เงินฝากในสหกรณ์ต่ำกว่าหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพ่ือจัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ พ.ศ.2564    ตามประกาศของสหกรณ์ 
ข้าพเจ้ายินยอมให้นำเงินกู้ที่ได้รับหักเป็น   
         ทุนเรือนหุ้น (จะถอนคืนได้เมื่อเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ) 
              เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (จะถอนคืนได้เมื่อชำระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น) 
 ข้อ  3  ข้าพเจ้าตกลงชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ คืนให้แก่สหกรณ์ฯเป็นงวดรายเดือน ภายในทุกวัน
สิ้นเดือนของทุกเดือน จนกว่าข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ฯจนแล้วเสร็จ  โดยจำนวนงวด/เดือน ดังนี้ จำนวนงวด
สูงสุดตามระเบียบสหกรณ์  จำนวน.........................งวด(กรณีระบุเกินงวดสูงสุดให้ถือจำนวนงวดสูงสุดตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ) โดยเริ่มชำระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกู้โดยวิธีผ่อนชำระ 
      แบบสามัญคงต้น โดยผ่อนชำระคืนเป็นเงินต้นเท่ากันทุกงวด จำนวน....................................... บาท/งวด พร้อม
ดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ   
          แบบสามัญคงยอด โดยผ่อนชำระคืนเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ  เท่ากันทุกงวด  
จำนวน.................................. บาท/งวด  ในกรณีที่สหกรณ์ฯเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นประการใดๆ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
 ข้อ  4  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะผ่อนชำระเงินตรงตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 หากไม่สามารถผ่อนชำระได้ตรงตามงวดหรือตาม
จำนวนเงินที ่ได้ตกลงไว ้ในข้อ 3 ถือว่าข้าพเจ้าได้ผิดสัญญากู ้ย ืมเงินฉบับนี ้และหากข้าพเจ้าได้มีคำขอเป็นหนังสือ  
ต่อสหกรณ์ เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดหรือจำนวนเงินผ่อนชำระต่องวดแล้วนั้น หากสหกรณ์ยินยอมผ่อนผันเวลาหรืองวดชำระให้ 
ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอม ให้ถือว่าคำขอหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ทำขึ้นภายหลัง
สัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ด้วย 
 

รับวนัท่ี.................................................. 
  ............................................ เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ 
(.............................................) สมาชิกผิดนัดการส่งช าระหนีจ้ะไม่ได้รับเงินเฉลีย่คืนส าหรับปีนั้นท้ังหมด 

 

เลขท่ีสัญญา .......................................... 
วนัท่ี ...................................................... 
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 ข้อ  5  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือจัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ พ.ศ.2564 ภาระค้ำประกันดอกเบี้ย
ค้างชำระ และการระดมหุ้น  และหรือเงินฝากเพ่ิม ที่ข้าพเจ้าต้องชำระต่อสหกรณ์ (หากมี) และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือ
โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ที่ข้าพเจ้าแจ้งต่อสหกรณ์ หรือตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าในฐานะผู้กู้ได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วน และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
นี้ 

         ข้อ  6  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หัก
เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า 
เพ่ือชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นทีม่ีต่อสหกรณ์  ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้หัก    ตามภาระผูกพันที่ข้าพเจ้า 
มีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้จนกว่าภาระผูกพันของข้าพเจ้าจะหมดสิ้นไป โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวดัสุรินทร์ 
จำกัด เป็นลำดับแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากร  และการหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม เป็นประจำทุกเดือน การแสดงเจตนายินยอมนี้ข้าพเจ้าจะไม่ถอนคืนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น เว้นแต่สหกรณ์จะ
ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 

         ข้อ  7  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ และประกาศของสหกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประกาศ ดังกล่าว รวมทั้งใน
กรณีท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประกาศของสหกรณ์
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ที่จะกำหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืม
เงินฉบับนี้หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประกาศของสหกรณ์ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าผิดสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ 
        ข้อ  8  กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ ดังกล่าวทั้งหมดคืนได้ทันที และให้สหกรณ์มี
สิทธินำเงินค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ ทั้งหมดเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจาก
สหกรณ์ นำมาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินนี้จนครบถ้วน หากเงินของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมดนั้น ไม่สามารถจะชำระ
หนี้ได้ทั้งหมด ให้สหกรณ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
        ข้อ  9  กรณีที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์มากกว่าร้อยละเก้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าตกลงจัดหาผู้
ค้ำประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เงินกู้คืน และจัดทำสัญญาค้าประกันที่มีคำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกันไว้หน้าสัญญา
ค้ำประกันนั้น 
        ข้อ 10  หากข้าพเจ้าประสงค์จะโอน  ย้าย  ลาออก  หรือพ้นจากราชการหรืองานประจำไม่ว่ากรณีใดๆ จะแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ   และจัดการชำระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน   ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์
โอนเงินสะสมค่าหุ้น   และเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสหกรณ์ชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ได้ทันที โดยไม่
จำเป ็นต ้องบอกกล่าวให ้ข ้าพเจ ้าทราบล่วงหน ้าแต่อย ่างใด    หากข้าพเจ ้าไม ่สามารถจะจัดการชำระหนี ้ส ินซึ่ ง 
ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นได้ตามวรรคแรก   ข้าพเจ้าจะทำการส่งเงิน เพ่ือชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามที่สหกรณ์กำหนด 
 
 



ค ายินยอมของคู่สมรสผู้กู้ :  
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสกู้เงินจากสหกรณ์ได้ 

     ................................................................คู่สมรส 
    (..........…….………….………………...) 
    …....……......…….……..…………….. พยานเลขท่ีสมาชิก 
    (........................…………………..…….) ............................... 
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         ข้อ 11  ข้าพเจ้ายินยอมทำประกันชีวิตกลุ่ม   หรือ  ทำประกันอ่ืนใดที่สหกรณ์จัดหาให้ในวงเงินที่สหกรณ์กำหนด  
และมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์เป็นลำดับแรก  เพ่ือชำระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญานี้ 
         ข้อ 12  หากไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ให้สหกรณ์ฯหรือผู้ได้รับมอบหมายทำการแทนสหกรณ์ติดต่อ......................  
นาย/นาง/นางสาว...............................................................(บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ค้ำประกัน) บ้านเลขท่ี.............  หมู่ที่.............
ซอย/ถนน..................  ตำบล..........................  อำเภอ......................  จังหวัด............................  รหัสไปรษณีย์.....................
เบอร์โทรมือถือ............................................  เบอร์โทรบ้าน..............................  เบอร์โทรสำนักงาน..................................... 

ข้อ 13 กรณีท่ีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 

 
 

 
 

 

     

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ยกเว้นกูไ้ม่เกินหุ้นหรือเงินฝากทีม่ีอยู่ในสหกรณ์) 
ขอรับรองว่าถ้าให้เงินกู้แก่ผู้กู้รายนี้แล้วจะหักเงินไดร้ายเดือนส่งสหกรณไ์ด้  และผู้ขอกู้ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 
หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจำ 
ความเห็นอื่น.......................................................................................................................................................................................................... 

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

 

                                                                         ลงช่ือ………………………..….............………. 

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

                                                                      ตำแหน่ง..........……..……………………………… 

หมายเหตุ - ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือผู้รักษาราชการในตำแหน่ง,หัวหนา้หน่วยงาน 

การรับเงินกู้     โอนเข้าบัญชี เงินฝากสหกรณ์      
ช่ือบัญชี …….……………………....……......…..............……..เลขท่ีบัญชี ...………....……………………………….....… 
 
                                                                 ลงช่ือ …………………..…………………......… ผู้รับเงินกู ้

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

(ต้องแจ้งความประสงค์การรับเงิน และลงลายมือช่ือผูร้ับเงิน มิฉะนัน้จะไมไ่ดร้ับเงินกู้) 
 

                                            

  …………………………..…………...ผูกู้ ้
(……………………………….………...) 
 

   ………….…..…….........………....….พยาน 
(……………………………….………...) 
        เลขท่ีสมาชิก ............................. 



 
  

                                                               สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

                             2/2  ซอยศรีสุข  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  

                             จังหวัดสุรินทร์   32000 

สัญญาค้ำประกัน 

เงินกู้สามัญเพ่ือจัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ พ.ศ.2564 

             ข้าพเจ้า (ผู้มีรายชื่อเป็นผู้ค้ำประกันตามรายชื่อท้ายสัญญาฉบับนี้)  ขอเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินของ  

 (ชื่อผู้กู้)...............................................................  เลขทีส่มาชิก…..........……....  สังกัด.....…...................................…………ซึ่งได้กู ้

เงินกู้สามัญเพ่ือจัดทำกรมธรรม์ประกันเงินกู้ พ.ศ.2564  จำนวน............................…….. บาท(………………..…………..........….……) 

 ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ตามที.่................................................................... สมาชิกสหกรณ์ผู้กู้ ได้กู้เงินจากสหกรณ์ ตามคำขอกู้และสัญญา

กู้เงินสามัญที่..................................................... ลงวันที่………..........................................… เพ่ือนำไปใช้ในการ............................ 

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

                  ข้าพเจ้ายอมเข้าค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้กู้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิด

สัญญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน และเรียกให้ผู้กู้ช ำระหนี้หรือมีกรณีอื่นใด อันกระทำให้

สหกรณ์ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวแล้วก็ดี หรือไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดชำระต้น

เงินที่ผู้กู้ค้างชำระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์

แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใดๆ  ทั้งสิ้น ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 

        ข้อ  2  กรณีผู้กู้ไม่ชำระหนี้ และหรือผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่กล่าวข้างต้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือว่าผู้กู้

ล้มละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือไม่ปรากฏ

ว่าไปอยู่แห่งใดในราชอาณาจักร หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้ที่กล่าวแล้ว ให้สหกรณ์

เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามสัญญากู้นั้นได้ทันที 

        ข้อ  3  การค้ำประกันหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ำประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู ้ค้ำประกันขอยืนยันว่าผู้กู้   

ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ   หรือเสมือนไร้ความสามารถ และเข้าทำสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสำคัญผิดอย่างใด ๆ 

        ข้อ  4  ผู้ค้ำประกันสัญญาว่า ถ้าผู้ค้ำประกันย้ายถิ่นฐานที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้ ผู้ค้ำประกันมี

หน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในความเสียหายที่สหกรณ์ได้รับเป็นพฤติการณ์พิเศษอีก

โสดหนึ่งด้วย 

 ข้อ  5  หากผู้ค้ำประกันพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ค้ำประกันยังคงผูกพันต่อหนี้ค้าง

ชำระแก่สหกรณ์ ไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง ครบถ้วน 
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 ข้อ  6  ในการชำระหนี้แทนผู ้กู ้นั ้น ผู ้ค้ำประกันยินยอมให้ผู ้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้า

สังกัดอยู่ที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ค้ำประกัน  เพ่ือชำระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่ 

สหกรณ์ ได้แจ้งให้หักตามภาระผูกพันที่ผู้ค้ำประกันมีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้จนกว่าภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ำประกันนั้นจะหมดสิ้น

ไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  เป็นลำดับแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหัก

เงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยง

ช ีพ  กฎหมายว ่ าด ้ วยการค ุ ้ มครองแรงงานและกฎหมาย ว ่ าด ้ วยการประก ันส ั งคม เป ็นประจำ ท ุก เด ื อน  

การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้ค้ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 

 ข้อ  7  เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ค้ำประกันจะได้รับจากสหกรณ์ตาม

ข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากการประกันชีวิตที่ผู้ค้ำประกันตกลงไว้กับผู้เอาประกัน ให้สหกรณ์นำไปหัก

ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันนี้ได ้

 ข้อ  8  ในกรณีท่ีผู้ค้ำประกันทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ไว้เป็น

หลักฐาน เมื่อผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายนั้น ไม่ว่าจะได้ตั้งผู้รับโอน ประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลังจากท่ีผู้ค้ำประกันจะทำ

สัญญาค้ำประกันฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาค้ำประกันฉบับนี้แต่ประการใด โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์

ชำระหนี้ตามสัญญานี้ให้ ครบถ้วนก่อน 

                    ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้ำประกันนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า

พยานในสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ 
 

ชื่อ สังกัด ผู้ค้ำประกัน– ลงลายมือชื่อ คำยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน พยาน 
 

ข้าพเจ้า...............................................................  
อายุ..........ปี  ตำแหน่ง............................................ 
สังกัด (ที่รับเงินเดือน)............................................                       
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง.................................... บาท  
โทรศัพท์..........................เลขที่สมาชิก................. 
  
 
 

ลงชื่อ .................................................ผู้ค้ำประกัน 

        (……………………….…………..…) 

 

ข้าพเจ้า..............................................                
คู่สมรสของ .....................................       
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า 
ค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือจัดทำ
กรมธรรม์ประกันเงินกู้ พ.ศ.2564ได้  
 
ลงชื่อ..................................... คู่สมรส 

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

 

 เลขที่สมาชิก................... 
 
.......................................... 

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

 


