
เง่ือนไข/หลกัเกณฑก์ารใหกู้ ้ และ 
เอกสารประกอบการยืน่กูส้ามญัเอ ที เอม็ 

    1. เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์การให้กู้ 
1.1   เป็นสมาชิกครบ   1  เดือน  หรือ สมาชิกที่โอนระหว่างสหกรณ์ 

              และคณะกรรมการอนุมตัิรบัโอนแล้วยื่นกู้ได้ทันที 
1.2   วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000   บาท 
1.3   การส่งชำระงวดละเท่าๆ กันไม่เกิน  150  งวด  และไม่เกินอายุ  75  ปี   
1.4   เงินได้รายเดือนเหลือไม่ตำ่กว่า ร้อยละ  30 
1.5   สมาชิกกู้ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์ฯ 
1.6   หลักประกันเงินกู้     

           (1) ใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผู้กู้   
           (2) หลักทรัพย์ประเภท สิทธิในเงินฝาก และอสังหาริมทรัพย์คำ้ประกันกู ้
                   ได้ไม่เกินร้อยละ  70  ของราคาทางราชการประเมิน 
           (3) กรมธรรม ์

1.7  หักเงินทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของยอดเงินคงเหลือรบัสุทธิ 
1.8  มีสิทธ์ิยื่นกู้ได้อีกเมื่อชำระหนีม้าแล้วไม่น้อยกว่า  6  งวดหรือมีเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น 
1.9  เมื่อผู้กู้อายุ 65 ปี สหกรณฯ์ จะดำเนินการล็อคสิทธ์ิการถอนเงนิกู้สามัญเอ.ที.เอ็ม 

    2. ผู้กู้   ผู้ค า้ประกนัและ คู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)   เตรียมเอกสารดังนี ้
 ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น  
 ส าเนาทะเบียนสมรส 
 ส าเนาใบเปล่ียนแปลง ช่ือ – สกุล    (ถา้มี)  
 ส าเนาใบหยา่ , ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)  
 สลิปเงินเดือนฉบบัจริงเตือนล่าสุด (เฉพาะผูกู้ ้  ให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีการเงินหน่วยงานรับรอง) 
 ผูกู้อ้ายตุั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ให้แนบ ก.พ.7  (หากมีอายรุาชการทวีคูณให้แนบเอกสารมาดว้ย) 

   3. ผู้กู้   สามารถจัดหาบริษัทประกันชีวิตด้วยตนเอง โดยมีเง่ือนไขให้ระบุสหกรณ์ ผู้รับประโยชน์ล าดับแรก 
              หรือเลือกท าประกนัชีวิตกบับริษทัประกนั ท่ีสหกรณ์ฯ มีไวใ้ห้บริการ ก็ได ้โดยผูกู้ ้ตอ้งด าเนินการ  ดงัน้ี 

3.1 กรอกใบสมคัรประกนัชีวิต พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนและส าเนา ทะเบียนบา้นอยา่งละ 2 ชุด 
3.2 กรณีช่ือสกุลผูรั้บผลประโยชน์ไม่ตรงกบัผูกู้ ้ให้แนบส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น 
     ผูรั้บผลประโยชน์  อยา่งละ 2  ชุด 

 4. การพจิารณาจ่ายเงินกู้ 
4.1 กรณีเป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยเงินให้กูแ้ก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ.2563 หากมีการตอบรับ กรมธรรม ์แลว้ สามารถ    

ด าเนินการจ่ายเงินกูไ้ดท้นัที 

4.2 กรณีพิเศษ ไดแ้ก่ ความจ าเป็นดงัน้ี สมาชิกประสบวาตภยั อคัคีภยั อุบติัเหตุ อุทกภยั ถูกฟ้องด าเนินคดี  ตอ้ง
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู ้ซ่ึงประชุมประมาณก่อนวนัท่ี 15 ของทุกเดือน จากนั้นน าเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการประชุมพิจารณาประจ าเดือนต่อไป  

**** ค าเตือน : กรณีเอกสารไม่ครบ สหกรณ์จะปฏิเสธการรับเอกสารค าขอกู ้**** 



ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
          แสดงรายการหกัเงินประจ าเดือน.........................................พ.ศ...................... 
       ช่ือสมาชิก........................................................................       เลขที่สมาชิก.................    

รายการ ค านวณอายไุม่เกิน 54 ปี รายการ ค านวณเม่ืออายุ 55-60 ปีขึน้ไป 

อาย(ุปี)  อาย(ุปี)  
อายกุารเป็นสมาชิก(งวด)  อายกุารเป็นสมาชิก(งวด)  
เงินเดือน  เงินบ ำนำญ  
วิทยฐานะ  

รวมเงินไดร้ายเดือน  รวมเงินบ ำนำญที่ไดร้บั  
หกั   ภาษี / ชพค./ ฌปก /สะสม  หกั   ภาษี / ชพค./ฌปก/สะสม  
หกั อื่นๆ  หกั อื่นๆ  
หกั   สหกรณ์ฯ ไดแ้ก่  หกั   สหกรณฯ์ ไดแ้ก่  
      1. ค่าหุ้นรายเดือน        1. ค่าหุ้นรายเดือน  
      2. เงินตน้สามญัทัว่ไป        2. เงินตน้สามญัทัว่ไป  
      3. เงินตน้สามญัเอ ที เอม็        3. เงินตน้สามญัเอทีเอม็  
      4. เงินตน้สามญัวิทยฐานะ        4. เงินตน้สามญัวิทยฐานะ  

รวมหกั  รวมหกั  
รวมเงินไดร้ายเดือนคงเหลือ  รวมเงินไดร้ำยเดือนคงเหลือ  

คิดเป็นร้อยละ  คิดเป็นรอ้ยละ  
จ านวนเงินกู้ท่ีเสนอคณะกรรมการพจิารณา การค านวณหลักประกันเงินกู้  (ตามระเบียบถือใช้ 1 ต.ค.63) 

    จ านวนเงินกูท่ี้ยืน่คร้ังน้ี  จ านวนเงินกูท้ ั้งหมดท่ีมี 
ในสหกรณ์ 

 
จ านวนงวดช าระหน้ี  

หกั   หน้ีเดิม  (สร/สด/สพ/สม  หกั   ทุนเรือนหุน้ทั้งส้ิน  
        สอ/สบ/สท/ฉฉ/พอ)         หลกัทรัพย/์เงินฝาก  
        ซ้ือหุน้เพิ่ม           บุคคลค ้าประกนั 800,000   
        หน้ีภาระการค ้าประกนั          กรมธรรมท่ี์ยงัคุม้ครอง  
        ค่าเบ้ียประกนัชีวิต         จดัหาหลกัประกนัเพิ่ม  
        หน้ีสถาบนัการเงินอ่ืน    ระยะเวลาท าประกนั   
คงเหลือเงินกูรั้บสุทธิ    

        
          ลงช่ือ ...........................................  เจา้หนา้ท่ีผูค้  านวณ                ลงช่ือ ...................................... รองผูจ้ดัการ/ผูจ้ดัการ 
                 (….......................................)                                                     (.........................................) 
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ข้าพเจ้าผู้ขอกู้ขอแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด ดำเนินการดังนี้ 
 

             จดัท าประกนัชีวิตกบับริษทัประกนัท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์ุรุสัมพนัธ์จงัหวดัสุรินทร์ จ ากดั เป็นผูป้ระสานให้                                                 
           จดัหาบริษทัประกนัเอง โดยผูรั้บประโยชนเ์ป็นสหกรณ์ออมทรัพยค์ุรุสัมพนัธ์จงัหวดัสุรินทร์ จ ากดั  เป็นล าดบัแรก 

 
 

ค าวินิจฉัยอนุมัติเงินกู้ของคณะกรรมการเงินกู้ / คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด 

ส าหรับสมาชิกผู้กู้ 
      ขา้พเจา้ (ผูกู้)้ ขอรับรองว่าระหว่างท่ียื่นขอ
กู้คร้ังน้ีไม่ได้เป็นบุคคลถูกฟ้องเป็นบุคคล
ลม้ละลายแต่ประการใด   ตลอดทั้งขา้พเจา้ได้
อ่ าน แ ล ะ รั บ ท ร าบ จน เป็ น ท่ี เข้ า ใ จ ใน
รายละเอียดต่างๆท่ีเจา้หนา้ท่ีไดค้  านวณสินเช่ือ 
ทุกประการเป็นอย่างดี จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญั. 
 

ลงช่ือ...........................................    (ผูกู้)้              
         (..........................................) 
 

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

  อนุมติั 
  ไม่อนุมติั เน่ืองจาก............................. 
โดยคณะกรรมการเงินกูชุ้ดท่ี.........ประชุมคร้ัง
ท่ี..../25.....วนัท่ี......เดือน .......พ.ศ.............. 
 

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

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

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

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

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

อนุมติั 
ไม่อนุมติั  เน่ืองจาก........................... 
................................................................ 
................................................................ 
............................................................... 
............................................................... 
 
โดยคณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดท่ี.........ประชุมคร้ังท่ี..../25.....วนัท่ี......
เดือน ..................................พ.ศ..............
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธ์จังหวัดสุรินทร์    จ ากดั 
 ค าขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ A.T.M 

 
 
       เขียนท่ี....................................................................................... 
       วนัท่ี................เดือน.............................พ.ศ.............................. 
 ขอ้  1  ขา้พเจา้.......................................................................................... เลขท่ีสมาชิก.......................... อายุ...............ปี
เป็นสมาชิกประเภท  สามญั (ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า/ขา้ราชการบ านาญ) 
    สมทบ 
สังกดั (ท่ีรับเงินเดือน).................................. ไปช่วยราชการท่ี................................ อตัราเงินเดือน/ค่าจา้ง......................บาท 
เงินประจ าต าแหน่ง...........................บาท  เบอร์โทรส านกังาน.............................. เบอร์โทรบา้น.......................................... 
เบอร์โทร มือถือ............................................. ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.................... หมู่ท่ี.............ซอย / ถนน.....................  
ต าบล.................................. อ  าเภอ....................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์............................ 

 ขอ้  2  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินจ านวน.................................................... บาท (..........................................................................)
เพื่อน าไปใช้ตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี........................................................................................... หากขา้พเจา้มีทุนเรือนหุ้น
และหรือเงินฝากในสหกรณ์ต ่ากว่าหลกัเกณฑ์การให้กู ้เงินสามญั A.T.M ตามประกาศของสหกรณ์ ขา้พเจา้ยินยอมให้น า
เงินกูท่ี้ไดรั้บหกัเป็น   
   ทุนเรือนหุน้ (จะถอนคืนไดเ้ม่ือเป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ ) 
       เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (จะถอนคืนไดเ้ม่ือช าระหน้ีเงินกูเ้สร็จส้ิน) 
 ขอ้  3  ขา้พเจา้ตกลงช าระเงินตน้และดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณ์ฯ คืนให้แก่สหกรณ์ฯเป็นงวดรายเดือน ภายในทุก
วนัส้ินเดือนของทุกเดือน จนกว่าขา้พเจา้จะช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ ฯจนแลว้เสร็จ  โดยจ านวนงวด/เดือน ดงัน้ี จ านวน
งวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์จ านวน.........................งวด(กรณีระบุเกินงวดสูงสุดให้ถือจ านวนงวดสูงสุดตามระเบียบ
สหกรณ์ฯ) โดยเร่ิมช าระงวดแรกภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมสัญญาเงินกูโ้ดยวิธีผอ่นช าระ 
      แบบสามญัคงต้น โดยผ่อนช าระคืนเป็นเงินตน้เท่ากันทุกงวด จ านวน....................................... บาท/งวด 
พร้อมดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ฯ   
          แบบสามัญคงยอด โดยผ่อนช าระคืนเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ เท่ากันทุกงวด  
จ านวน.................................. บาท/งวด  ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้เป็นประการใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้
ปรับเพิม่หรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
 
 
 
 

เลขท่ีสัญญา........................................... 
วนัท่ี...................................................... 

เลขท่ี................ วนัท่ี............................ 
.......................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ สมาชิกผิดนัดการส่งช าระหนีจ้ะไม่ได้รับเงินเฉลีย่คืนส าหรับปีนั้น

ท้ังหมด 
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 ขอ้  4  ขา้พเจา้สัญญาว่าจะผ่อนช าระเงินตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 หากไม่สามารถผ่อนช าระไดต้รงตามงวดหรือ
ตามจ านวนเงินท่ีได้ตกลงไวใ้นขอ้ 3 ถือว่าขา้พเจ้าได้ผิดสัญญากู้ยืมเงินฉบับน้ีและหากขา้พเจ้าได้มีค  าขอเป็นหนังสือ 
ต่อสหกรณ์ เพื่อขอปรับเปล่ียนงวดหรือจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดแลว้นั้น หากสหกรณ์ยินยอมผ่อนผนัเวลาหรืองวด
ช าระให้ ขา้พเจา้จะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยนิยอม ให้ถือว่าค าขอหรือบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงไดท้ า
ขึ้นภายหลงัสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ี ในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ีดว้ย 
 ขอ้  5  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์หกัหน้ีเงินกูส้ามญั A.T.M ภาระค ้าประกนัดอกเบ้ียคา้งช าระ และการระดมหุ้น  และ
หรือเงินฝากเพิ่ม ท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระต่อสหกรณ์ (หากมี) และใหส้หกรณ์จ่ายเงินกูส่้วนท่ีเหลือโดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชี ท่ี
ขา้พเจา้แจง้ต่อสหกรณ์ หรือตามท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑ์เงินกูส้ามญัประเภทนั้นๆ ทั้งน้ี ให้ถือว่าขา้พเจา้ในฐานะผูกู้ไ้ดรั้บ
เงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปแลว้ครบถว้น และใหถื้อวา่เอกสารหลกัฐานการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
       ขอ้  6  ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่หัก
เงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่ ท่ีถึงก าหนดจ่ายให้แก่
ขา้พเจา้ เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์  ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ใหห้ัก ตามภาระผกูพนั
ท่ีขา้พเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งน้ีจนกว่าภาระผูกพนัของข้าพเจ้าจะหมดส้ินไป โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุ-
สัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ ากัด เป็นล าดับแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากร และการหักเงินเขา้กองทุนท่ีขา้พเจ้าตอ้งถูกหักตาม
กฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครอง
แรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม เป็นประจ าทุกเดือน การแสดงเจตนายินยอมนี้ข้าพเจ้าจะไม่ถอนคืนจนกว่า
จะช าระหนีเ้สร็จส้ิน เว้นแต่สหกรณ์จะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 
       ขอ้  7  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศของสหกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งิน และให้ถือว่าขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศ ดงักล่าว รวมทั้ง
ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์ุรุสัมพนัธ์จงัหวดัสุรินทร์ จ ากดั ท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่หรือแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงัใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญากู้ยืมเงินฉบบัน้ีหากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประกาศของ
สหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี ้
       ขอ้  8  กรณีขา้พเจา้ผิดสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ี ใหส้หกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู ้ดงักล่าวทั้งหมดคืนไดท้นัที และให้สหกรณ์มี
สิทธิน าเงินค่าหุ้น และเงินฝากของขา้พเจา้ท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ ทั้งหมดเงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิ
ไดรั้บจากสหกรณ์ น ามาช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินน้ีจนครบถว้น หากเงินของขา้พเจา้ท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมดนั้น ไม่
สามารถจะช าระหน้ีไดท้ั้งหมด ใหส้หกรณ์ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 
       ขอ้  9  กรณีท่ีขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ขา้พเจา้ตกลงจดัหาผู ้
ค  ้าประกนั เพื่อเป็นหลกัประกันการช าระหน้ีเงินกูค้ืน และจดัท าสัญญาคา้ประกนัท่ีมีค าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนัไวห้น้า
สัญญาค ้าประกนันั้น 
 
 



ค ายินยอมของคู่สมรสผู้กู้ :  
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสกู้เงินจากสหกรณ์ได้ 
................................................................คู่สมรส 

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

                                  (...........................................…….) ..................เลขท่ีสมาชิก 
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       ขอ้ 10  หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะโอน ยา้ย ลาออก หรือพน้จากราชการหรืองานประจ าไม่วา่กรณีใดๆ จะแจง้เป็นหนงัสือ
ให้สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์โอน
เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากสหกรณ์ช าระหน้ีเงินกูต้ามสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ีไดท้นัที โดยไม่
จ า เป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  หากข้าพ เจ้าไม่สามารถจะจัดการช าระหน้ีสิน ซ่ึง 
ขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินได้ตามวรรคแรก ขา้พเจา้จะท าการส่งเงิน เพื่อช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ตามท่ีสหกรณ์
ก าหนด 
       ขอ้ 11  ขา้พเจา้ยินยอมท าประกนัชีวิตกลุ่มหรือท าประกนัอ่ืนใดท่ีสหกรณ์จดัหาให้ในวงเงินท่ีสหกรณ์ก าหนด และ
มอบใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์เป็นล าดบัแรก  เพื่อช าระหน้ีเงินกูย้มืตามสัญญาน้ี 
       ข้อ 12  หากไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ให้สหกรณ์ฯหรือผูไ้ด้รับมอบหมายท าการแทนสหกรณ์ติดต่อ .......... 
นาย/นาง/นางสาว...............................................................(บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูค้  ้าประกนั) บา้นเลขท่ี.............  หมู่ท่ี..........
ซอย/ถนน..................  ต าบล..........................  อ าเภอ......................  จงัหวดั............................  รหสัไปรษณีย.์.....................
เบอร์โทรมือถือ............................................  เบอร์โทรบา้น..............................  เบอร์โทรส านกังาน..................................... 
       ขอ้ 13  กรณีท่ีขา้พเจา้ผิดสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ี ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไปข้าพเจ้าได้อ่าน
และเข้าใจข้อความในสัญญานีแ้ล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

 
 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

เลขท่ีสมาชิก ............................. 
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ความเห็นผูบ้งัคบับญัชา (ยกเวน้กูไ้ม่เกินหุ้นหรือเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์) 
ขอรับรองว่าถา้ให้เงินกูแ้ก่ผูกู้ร้ายน้ีแลว้จะหกัเงินไดร้ายเดือนส่งสหกรณ์ได ้ และผูข้อกูไ้ม่อยูร่ะหว่างถูกสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
หรือมีพฤติการณ์ซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจ า 
ความเห็นอืน่.......................................................................................................................................................................................................... 
 

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

           (……...…………………….………………)   

                                                                      ต าแหน่ง..........……..……………………………… 

หมายเหตุ - ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือผูรั้กษาราชการในต าแหน่ง,หวัหนา้หน่วยงาน 

 
การรับเงินกู้     โอนเขา้บญัชี (เงินฝากสหกรณ์/ธ.กรุงไทย/ธ.ออมสิน)       รับเช็คดว้ยตนเอง         อื่นๆ ระบุ ...................................... 
ช่ือบญัชี …….……………………....……......…............. สาขา ……………………..............……..เลขท่ีบญัชี ...………....……..……….....… 
 
                                                                 ลงช่ือ …………………..…………………......… ผูรั้บเงินกู ้

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

(ตอ้งแจง้ความประสงคก์ารรับเงิน และลงลายมือช่ือผูรั้บเงิน มิฉะนั้นจะไม่ไดรั้บเงินกู)้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพนัธ์จังหวัดสุรินทร์    จ ากดั 
หนังสือสัญญาค า้ประกนักู้เงินสามัญ A.T.M 

 

ขา้พเจา้   (ผูมี้รายช่ือเป็นผูค้  ้าประกนัตามรายช่ือทา้ยสัญญาฉบบัน้ี)    ขอเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัการกูย้มืเงินของ  
(ช่ือผูกู้)้................................................................................  เลขท่ี สมาชิก…...…....สังกดั.....….........................…………… 
 ซ่ึงไดกู้เ้งินสามญั A.T.M จ านวน…….…....................…….. บาท(…………….............………….....………) ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1  ตามท่ี..................................................................... สมาชิกสหกรณ์ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์ ตามค าขอกูแ้ลสัญญา
กูเ้งินสามญัท่ี......................... ลงวนัท่ี……….............… เพื่อน าไปใชใ้นการ...................................................................        
       ขา้พเจ้ายอมเขา้ค ้าประกันการช าระหน้ีของผูกู้ ้ โดยขอสัญญาว่า ถา้ผูกู้ ้ผิดนัดไม่ช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์หรือผูกู้ ้ผิด
สัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสัญญากูย้ืมเงิน และเรียกให้ผูกู้ช้  าระหน้ีหรือมีกรณีอ่ืนใด อนักระท าให้
สหกรณ์ผูใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญากูย้มืเงินดงักล่าวแลว้ก็ดี หรือไม่วา่ดว้ยประการใดๆ ผูค้  ้าประกนัยอมรับผิดช าระ
ตน้เงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหน้ีคา้งช าระตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็น
อุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี และค่าเสียหายใดๆ  ทั้งส้ิน ตามสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าว จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิง
ครบถว้น 

       ขอ้ 2  กรณีผูกู้ ้ไม่ช าระหน้ี และหรือผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญากู้ยืมเงินท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือว่าผูกู้ ้
ลม้ละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถ่ินท่ีอยู่ หรือหาตวัไม่พบ หรือไม่
ปรากฏว่าไปอยู่แห่งใดในราชอาณาจกัร หรือมีกรณีอ่ืนใดอนักระท าให้สหกรณ์ไม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญากูท่ี้กล่าวแลว้ 
ใหส้หกรณ์เรียกใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ีตามสัญญากูน้ั้นไดท้นัที 
 ขอ้ 3  การค ้ าประกันหน้ีเงินกู้ยืมดังกล่าวน้ีย่อมผูกพนัผูค้  ้ าประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้ งน้ีผูค้  ้ าประกันขอยืนยนัว่าผูกู้ ้ 
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และเขา้ท าสัญญาท่ีกล่าวแลว้ดว้ยความส าคญัผิดอยา่งใดๆ 
 ขอ้ 4  ผูค้  ้ าประกนัสัญญาว่า ถา้ผูค้  ้ าประกนัยา้ยถ่ินฐานท่ีอยู่จากภูมิล าเนาดังกล่าวขา้งตน้ในสัญญาน้ี ผูค้  ้ าประกนัมี
หน้าท่ีแจง้ให้สหกรณ์ทราบโดยทนัที มิฉะนั้น ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณ์ไดรั้บเป็นพฤติการณ์
พิเศษอีกโสดหน่ึงดว้ย 
 ขอ้ 5  หากผูค้  ้าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูค้  ้าประกนัยงัคงผูกพนัต่อหน้ี
คา้งช าระแก่สหกรณ์ ไปจนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิง ครบถว้น 
 ขอ้ 6  ในการช าระหน้ีแทนผูกู้ ้นั้น ผูค้  ้ าประกันยินยอมให้ผูบ้ ังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ  
หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่หักเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้
สังกดัอยู่ท่ีถึงก าหนดจ่ายให้แก่ผูค้  ้าประกนั  เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ี
สหกรณ์ ไดแ้จง้ใหห้กัตามภาระผกูพนัท่ีผูค้  ้าประกนัมีอยูก่บัสหกรณ์ ทั้งน้ีจนกวา่ภาระผกูพนัในฐานะผูค้  ้าประกนันั้นจะ 
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หมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากดั  เป็นล าดับแรก  ถดัจากหน้ีภาษี อากร
และการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีขา้พเจา้ตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ย 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมาย วา่ดว้ยการประกนัสังคม เป็นประจ าทุกเดือน  
การแสดงเจตนายนิยอมดงักล่าวผูค้  ้าประกนัจะไม่ถอนคืน เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ 
 ขอ้  7  เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผูค้  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์
ตามข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากการประกันชีวิตท่ีผูค้  ้ าประกันตกลงไวก้ับผูเ้อาประกัน ให้
สหกรณ์น าไปหกัช าระหน้ีตามสัญญาค ้าประกนัน้ีได ้
 ขอ้  8  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์
ไวเ้ป็นหลกัฐาน เม่ือผูค้  ้ าประกันถึงแก่ความตายนั้น ไม่ว่าจะได้ตั้งผูรั้บโอน ประโยชน์ไวก่้อนหน้าหรือหลงัจากท่ีผูค้  ้ า
ประกนัจะท าสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ีแต่ประการใด โดยใหผู้รั้บ
โอนประโยชน์ช าระหน้ีตามสัญญาน้ีให ้ครบถว้นก่อน 
                       ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค า้ประกันนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานใน
สัญญาค า้ประกนัฉบับนี ้

 

ช่ือ สังกดั ผู้ค า้ประกนั– ลงลายมือช่ือ ค ายินยอมของคู่สมรสผู้ค า้ประกนั พยาน 
1. ขา้พเจา้...................................................................  
อายุ..........ปี  ต าแหน่ง..............................................  
สังกดั (ท่ีรับเงินเดือน)................................................                       
อตัราเงินเดือน/ค่าจา้ง......................................... บาท  
โทรศพัท.์............................เลขท่ีสมาชิก................... 
  

ลงช่ือ ................................................... ผูค้  ้าประกนั 

          (…………………………………) 

ขา้พเจา้..............................................                
คู่สมรสของ .....................................       
ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้ 
ค ้าประกนัเงินกูส้ามญั A.T.M ได ้ 
 
ลงช่ือ...................................... คู่สมรส 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก.............. 
 
.......................................... 

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

ค าเตือนส าหรับผู้ค า้ประกนั 
ก่อนลงนามในสัญญาค ้าประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้  ้ า
ประกนัมีขอ้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนจะท าสัญญาค ้าประกนัการท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี 
จะตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผูใ้หกู้ใ้นสาระส าคญั ดงัน้ี                                                                                                         
*** ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบเม่ือผูกู้ผิ้ดนดัช าระหน้ี และตอ้งรับผิดชดใชค้่าเสียหายและค่าสินไหมอ่ืนๆ หากมีดว้ย 

หมายเหตุ 
1.  โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ความ               2.  หา้มใชน้ ้ายาลบค าผิด ยางลบขดูลบโดยเด็ดขาด 
3.  การแกไ้ขใหใ้ชว้ิธีขีดฆ่าและลงลายมือช่ือก ากบั       4.  ผูค้  ้าประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้
 


