
โครงการเงินกู้พิเศษสู้ภยัโควิด -19  
ประจ าปี 2564 

********** 
  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  ชุดที่ 33/2564   
ได้ก าหนดโครงการเงินกู้พิเศษสู้ภัยโควิด-19 เพ่ือช่วยเหลือและแบ่งเบาบรรเทาทุกข์แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า -19 โดยก าหนดเงื่อนไขตามประกาศดังนี้ 
1. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

เริ่ม 1  กรกฎาคม   2564 – 30  กันยายน  2564  
2.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นกู้ 

2.1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ตั้งแต ่3   เดือนขึ้นไป 
2.2. ไมอ่ยู่ระหว่าง ขอพักช าระหนี้หนี้  ไม่ผิดนัดช าระหนี้ และค้างช าระหนี้   
2.3. สมาชิกท่ีมหีลักประกันเงินกู้บกพร่องไม่สามารถกู้ได้ (ตรวจสอบได้จากเจ้าหน้าที่) 
2.4. สมาชิกต้องท าหนังสือยินยอมหัก  ณ ที่จ่ายหรือยินยอมหักผ่านธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

3.  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
3.1. วงเงินกู้    ไม่เกิน  100,000  บาท 
3.2  งวดช าระหนี้   ไม่เกิน  60  งวด (ถ้ากู้100,000 บาท ส่งงวด 60 งวด ๆละ 1,970 บาท) 
3.3  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  6.50  ต่อปี หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศสหกรณ์เป็นคราวๆ ไป 
3.4  หลักประกันเงินกู้   ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่   

        -    บุคคลที่เป็นสมาชิกค้ าประกัน    1  คน 
        -    หลักทรัพย์อ่ืน เช่น  บ้าน ที่ดิน (คิดตามราคาประเมินทางราชการไม่เกินร้อยละ 70) 
        -    กรมธรรม ์

3.5  สมาชิกสามารถกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากท่ีมีในสหกรณ์ 
      4.  เอกสารประกอบค าขอกู้   
 4.1  ค าขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกันพิเศษสู้โควิด-19  พ.ศ.2564       จ านวน  1  ฉบับ 
 4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการของ ผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกนั,  จ านวน  1  ฉบับ 
 4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  (ถ้ามี)            จ านวน  1  ฉบับ 
           4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน ของ  ผู้กู,้ ผู้ค้ าประกัน, คู่สมรสของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
    4.5  ส าเนาทะเบียนสมรสของ ผู้กู้ (ถ้ามี)       จ านวน  1  ฉบับ 
 4.6  สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด               จ านวน  1  ฉบับ 
       5. ช่องทางการรับค าขอกู้และย่ืนค าขอกู้ (ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19) 

ช่องทางที่  1  ท่านมาติดต่อขอยื่นกู้ด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ฯ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด
ช่องทางที่  2  สมาชิกสามารถติดต่อขอรับค าขอกู้และยื่นค าขอกู้ผ่านกรรมการประจ าเขตเลือกตั้งของท่าน 
        หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มค าขอกู้ผ่าน www.kurusurin-coop.com หรือผ่านช่องทางไลน์ 
        กลุ่ม Official ของสหกรณ์ 

        6. สหกรณ์รับค าขอกู้และจ่ายตามล าดับคิวการยื่นกู้  โดยคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ 
           จ่ายเงินกูอ้าทิตย์ละ 1 ครั้ง  
        7. เพ่ืออ านวยความสะดวกและรักษาประโยชน์ของสมาชิก   ขอความร่วมมือสมาชิก ระบุหมายเลขโทรศัพฺท์ 
            สามารถติดต่อ หรือรับส่ง ข้อความได้   
  
 ****ค าเตือน : 1. หากเอกสารไม่ครบ สหกรณ์ฯ จะปฏเิสธการรบัเอกสารค าขอกู้ 

                  2. หากตรวจสอบพบการปลอมแปลงเอกสารหรือการกระท าอันใดอันผิดต่อกฎหมายสหกรณ์ฯจะด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 



    

รับที่..........................................                            หนังสือกู้ที่.................................................... 
วันท่ี......../................./................                 วันท่ี................../.................../..................... 
         บัญชีเงินกู้ท่ี.................................................. 
 

ค าขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษสู้ภัยโควิด -19   
*************************** 

ค าเตือน:  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้  
ด้วยลายมือของตนเองและหากผิดนัดการส่งช าระหน้ีจะไม่ได้รบัเงินเฉลีย่คืน 
ส าหรับปีน้ันทั้งหมด           วันที่..............เดือน......................พ.ศ................................... 
 

เรียน    คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครุุสัมพันธ์จังหวัดสรุนิทร์    จ ากัด 
 ข้าพเจ้า........................................................................................เลขท่ีสมาชิก........................................อายุ..........................ปี   
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ (ที่ต้องการใช้กับสหกรณ์และรับส่งข้อความได้)..................................................................................................   
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง................................................ สังกัด/หน่วย/โรงเรียน............................................................... 
ได้รับเงินเดือน.....................................................บาท      เงินประจ าต าแหน่ง/วิทยฐานะ..................................................................บาท      
ขอเสนอค าขอและหนังสือสญัญาเงินกู้พิเศษสู้ภัยโควิด -19  พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์   จ ากัด  จ านวน...................................บาท
(......................................................................)  โดยจะน าไปใช้เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 
     ข้อ 2.  ข้าพเจ้าตกลงช าระเงินต้นและดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ คืนให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือน ภายในทุกวัน  
สิ้นเดือนของทุกเดือน จนกว่าข้าพเจ้าจะช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ จนแล้วเสร็จ  โดยจ านวนงวด/เดือน ดังนี้  
    จ านวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์จ านวน.........................งวด(กรณีระบุเกินงวดสูงสุดให้ถอืจ านวนงวดสูงสุด
ตามระเบียบสหกรณ์) โดยเริ่มช าระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกู้โดยวิธีผ่อนช าระ 
       แบบคงต้น  โดยผ่อนช าระคืนเป็นเงินต้นเท่ากันทุกงวด จ านวน............................................................ บาท/งวด  
พร้อมดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ   
           แบบคงยอด  โดยผ่อนช าระคืนเป็น เ งินต้นพร้อมดอกเบี้ ยตามประกาศสหกรณ์ เท่ ากันทุกงวด  
จ านวน.................................. บาท/งวด  ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นประการใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรือ
ลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงให้สหกรณ์ด าเนินการโอนเงินที่ได้อนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่ข้าพเจ้ามีในสหกรณ์ 
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป  เลขท่ีบัญชี………………………………................…………………………….. 
หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด เลขท่ีบัญชี................................................................................................................. 

ข้อ 4.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว   ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด และมติของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด  ดังนี ้
             4.1  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ด าเนินการส่งหักเงินกู้
โครงการเงินกู้พิ เศษสู้ภัยโควิด -19  ตามจ านวนเ งินงวดช าระหนี้    ตามข้อ  2   เพื่อส่งช าระต่อสหกรณ์ฯโดยหัก ณ   
ที่จ่ายของหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หรือในบัญชีเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนของข้าพเจ้าโอนเข้า  

 4.2  การคิดดอกเบี้ย  คิดเป็นรายวันตามเงินต้นคงเหลือ  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด แจ้งให้ทราบเป็นคราวๆไป 
             4.3  ถ้าประสงค์จะขอลาออก  หรือย้ายราชการ  หรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์  จะแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบ  และจะจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จตามที่กล่าวข้างต้น   
เมื่อข้าพเจ้าได้ลงช่ือรับเงินเดือนค่าจ้าง   เงินสะสม  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด  ในหลักฐานที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว  หักเงินช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระ
หนี้ต่อสหกรณ์  ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
          ข้อ 5. หากไม่สามารถตดิตอ่ข้าพเจ้าได้ ใหส้หกรณ์ฯหรือผูไ้ดร้ับมอบหมายท าการแทนสหกรณต์ิดต่อ  
นาย/นาง/นางสาว...............................................................(บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ค้ าประกัน) บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่......................... 
ซอย/ถนน..................  ต าบล.......................... อ าเภอ...................................  จังหวัด................................  รหัสไปรษณีย์....................... 
เบอร์โทรมือถือ....................................................  เบอรโ์ทรบ้าน..................................  เบอร์โทรส านักงาน............................................. 



ค ายินยอมของคู่สมรสผู้กู้ :  
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสกู้เงินจากสหกรณ์ได้ 

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

-2- 

ข้อ 6. กรณีที่ข้าพเจ้าผดิสญัญากู้ยมืเงินฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์ด าเนินคดตีามกฎหมายต่อไปข้าพเจ้าได้อ่านและ

เข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหนา้พยาน 

 

 

 

 

 
 
 

 

 (ส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์) 
 

จ านวนเงินกู้.........................................บาท 

เงินได้รายเดือน จ ากัดวงเงินกู้พิเศษสู้โควดิ - 19 จ ากัดวงเงินกู้คงเหลือ 

 
 

100,000.00 (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

หมายเหตุ     1. ผู้ขอกู้ผิดนัด/ค้างส่งช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน........................................................................................ 
      2. อื่นๆตามประกาศเง่ือนไข................................................................................................................................................            

               ลงช่ือ...................................................เจ้าหนา้ท่ีสินเช่ือ 
                 (..................................................) 
 

ความเห็นของผู้จดัการ/รองผู้จดัการ เห็นควร       อนุมัติ          ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก............................................................ 
 

                       ลงช่ือ...................................................ผู้จดัการ/รองผู้จัดการ 
                                                            (......................................................) 
 

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้  เห็นควร       อนุมัติ          ไม่อนุมัติ   เนื่องจาก............................................................ 
 

ลงช่ือ...................................................กรรมการเงินกู้ 
                ( นายสุพจน์  ประดบัศรี ) 

  ลงช่ือ...................................................กรรมการเงินกู ้
           ( นางพิไลวรรณ  ผิวสร้อย ) 
 

ลงช่ือ...................................................กรรมการเงินกู้ 
                ( นายวิเชียร  สุดใสดี ) 
 

 ลงช่ือ............................................กรรมการและเลขานุการเงินกู้ 
        ( นายวิโรจน์  เสียงสนั่น) 

                 ลงช่ือ...................................................ประธานกรรมการเงินกู้ 
                                                             ( นายสงวน  บุญร่วม) 
 

 
 ข้าพเจ้า........................................................................................ได้รบัเงินกู้  จ านวน..........................................................บาท 
(...................................................................................) เป็นการถูกตอ้งครบถ้วนแล้ว    ณ   วันท่ี  ................/.................. /.............. 
 
         ลงช่ือ...............................................................ผู้รับเงิน 
                (.............................................................)  

 
                  จ่ายเงินถูกต้องแล้ว   
        ลงช่ือ.............................................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

                           ( นางสาวพฤกษา  ชูบุตร ) 
 

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

 
ลงช่ือ………….…..…….........………....….พยาน 

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



 
 

 
                                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรนิทร์  จ ากดั 
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สัญญาค้ าประกันเงินกู้พิเศษสู้ภัยโควิด -19   
 

             ข้าพเจ้านาย/นาง/น.ส. ……………………….……………………………………….  ขอเข้าเป็นผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินของ  
 (ช่ือผู้กู้)นาย/นาง/น.ส.................................................  เลขท่ีสมาชิก…...….................สังกัด...................….........................………… 
 ซึ่งได้กู้เงินกู้พิเศษสู้ภัยโควิด -19  จ านวน…….….........................…….. บาท(……………..............................………….....………) ดังต่อไปนี้ 
        ข้อ  1  ตามที่.................................................................... สมาชิกสหกรณ์ผู้กู้  ได้กู้เงินจากสหกรณ์ ตามค าขอกู้และสัญญากู้เงิน
พิเศษสู้ภัยโควิด-19ที่.......................................... ลงวันที่………................................…น าไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด-19 
                  ข้าพเจ้ายอมเข้าค้ าประกันการช าระหนี้ของผู้กู้    โดยขอสัญญาว่า ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิด
สัญญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน   และเรียกให้ผู้กู้ช าระหนี้หรือมีกรณีอื่นใด อันกระท าให้สหกรณ์ผู้ให้
กู้ไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวแล้วก็ดี   หรือไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ค้ าประกันยอมรับผิดช าระต้นเงินท่ีผู้กู้ค้างช าระแก่
สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้ค้างช าระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหาย
ใดๆ  ท้ังสิ้น ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
 ข้อ 2  กรณีผู้กู้ไม่ช าระหนี้ และหรือผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีกล่าวข้างต้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือว่าผู้กู้ล้มละลายหรือ
ตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือไม่ปรากฏว่าไปอยู่แห่ งใดใน
ราชอาณาจักร หรือมีกรณีอื่นใดอันกระท าให้สหกรณ์ไม่ได้รับช าระหนี้ตามสัญญากู้ท่ีกล่าวแล้ว ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้
ตามสัญญากู้นั้นได้ทันที 
 ข้อ 3  การค้ าประกันหนี้ เ งินกู้ยืมดังกล่าวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ าประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ค้ าประกันขอยืน ยันว่าผู้กู้  
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ   หรือเสมือนไร้ความสามารถ และเข้าท าสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความส าคัญผิดอย่างใด ๆ 
 ข้อ 4  ผู้ค้ าประกันสัญญาว่า  ถ้าผู้ค้ าประกันย้ายถิ่นฐานที่อยู่จากภูมิล าเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้   ผู้ค้ าประกันมีหน้าที่แจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดในความเสียหายที่สหกรณ์ได้รับเป็นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย 
 ข้อ 5  หากผู้ค้ าประกันพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ผู้ค้ าประกันยังคงผูกพันต่อหนี้ค้างช าระแก่
สหกรณ์ ไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้โดยสิ้นเชิง ครบถ้วน 
 ข้อ 6  ในการช าระหนี้แทนผู้กู้นั้น   ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ที่ถึงก าหนดจ่าย
ให้แก่ผู้ค้ าประกัน  เพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์ ได้แจ้งให้หักตามภาระผูกพันท่ีผู้
ค้ าประกันมีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้จนกว่าภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ าประกันนั้นจะหมดสิ้นไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  เป็นล าดับแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย  
ว่าด้วยการประกันสังคม เป็นประจ าทุกเดือน การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้ค้ าประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
เป็นหนังสือ 
 ข้อ 7  เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ค้ าประกันจะได้รับจากสหกรณ์ตาม
ข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รบัมอบผลประโยชน์จากการประกันชีวิตที่ผู้ค้ าประกันตกลงไว้กับผู้เอาประกัน ให้สหกรณ์น าไปหักช าระหนี้
ตามสัญญาค้ าประกันน้ีได้ 
 ข้อ 8  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันท าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ไว้เป็น
หลักฐาน เมื่อผู้ค้ าประกันถึงแก่ความตายนั้น ไม่ว่าจะได้ตั้งผู้รับโอน ประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลังจากที่ ผู้ค้ าประกันจะท าสัญญาค้ า
ประกันฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้แต่ประการใด โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช าระหนี้ตามสัญญานี้
ให้ ครบถ้วนก่อน 
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                    ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจขอ้ความในสัญญาค้ าประกันนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานใน
สัญญาค้ าประกันฉบับนี ้

 
ชื่อ สังกัด ผู้ค้ าประกัน– ลงลายมอืชื่อ ค ายินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกนั พยาน 

1. ข้าพเจ้า.....................................................................  
อายุ..........ปี  ต าแหน่ง..................................................  
สังกัด (ที่รับเงินเดือน)................................................                       
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง........................................... บาท  
โทรศัพท์.................................เลขท่ีสมาชิก................... 
  
ลงช่ือ ................................................... ผู้ค้ าประกัน 
       (………………….............………………) 

ข้าพเจ้า..............................................                
คู่สมรสของ .....................................       
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า 
ค้ าประกันเงินกูส้ามญัทั่วไปได้  
 
ลงช่ือ...................................... คู่สมรส 
      (.........................................) 

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

ค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกัน 
ก่อนลงนามในสัญญาค้ าประกันตอ้งอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัย
ใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนจะท าสัญญาค้ าประกันการทีผู่้ค้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกันฉบบันี้ จะต้องรับผดิชอบต่อสหกรณ์
ผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี้                                                                                                         
*** ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผดิชอบเมื่อผู้กูผ้ิดนัดช าระหนี้ และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและคา่สินไหมอื่นๆ หากมีด้วย 

หมายเหตุ 
1.  โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทุกข้อความ 
2.  ห้ามใช้น้ ายาลบค าผดิ ยางลบขูดลบโดยเด็ดขาด 
3.  การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่าและลงลายมือช่ือก ากับ 
4.  ผู้ค้ าประกันลงนามเป็นพยานไม่ได ้
 


