
 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญแบบมปีระกันภัยผูคํ้าประกัน 

 

เขียนที ่.................................................................. 

วันที ่..................................................................... 

ขอ 1 ขาพเจา ............................................................................................................. เลขที่สมาชิก ................................................ อายุ ..................................... ป 

เปนสมาชิกสามัญซ่ึงเปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  ขาราชการบํานาญ  เจาหนาที่สหกรณ  พนักงานราชการ ตําแหนง ........................................................................................ 

สังกัด (ที่รับเงินเดือน) ................................................................. ไปชวยราชการที่ ...................................................................อัตราเงินเดือน/คาจาง ............................................... บาท   

โทร.สํานักงาน ...................................................... โทร.บาน .............................................. โทร.มือถือ ............................................ ที่อยูปจจุบันเลขที่ ................ หมูที่ ............ ซอย ...................... 

ถนน ................................ ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย ................................... 

ขอ 2 ขาพเจาขอกูเงินจํานวน ..................................................................................... บาท (......................................................................................................................................................)   

เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงค ดังนี้ ...........................................................................................หากขาพเจามีทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากในสหกรณต่ํากวาหลักเกณฑการใหกูสามัญตามประกาศของสหกรณ  

ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ไดรับหักเปน  ทุนเรือนหุน (จะถอนคืนไดเมื่อลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณเทานั้น)  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (จะถอนคืนไดเมื่อชําระหนี้เงินกูเสร็จส้ิน) 

ขอ 3 ขาพเจาตกลงชําระเงินตนและดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณฯ คืนใหแกสหกรณฯเปนงวดรายเดือน ภายในทุกวันส้ินเดือนของทุกเดือน จนกวาขาพเจาจะชําระหนี้ใหแกสหกรณฯจนแลวเสร็จ 

โดยจํานวนงวด/เดือน ดังนี้  จํานวนงวดสูงสุดตามประกาศสหกรณ  จํานวน........................งวด (กรณีระบุเกินงวดสูงสุดใหถือจํานวนงวดสูงสุดตามประกาศสหกรณฯ) โดยเริ่มชําระงวดแรก

ภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกูโดยวิธีผอนชําระ  แบบคงตน โดยผอนชําระคืนเปนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวน ................................ บาท/งวด พรอมดอกเบี้ยตามประกาศ      

ของสหกรณฯ   แบบคงยอด  โดยผอนชําระคืนเปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณฯ เทากันทุกงวด จํานวน......................................... บาท/งวด ในกรณีท่ีสหกรณฯ เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเปนประการใดๆ ขาพเจายินยอมใหปรับเพ่ิมหรือลดไดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ 

ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวาจะผอนชําระเงินตรงตามที่กําหนดไวในขอ 3 หากไมสามารถผอนชําระไดตรงตามงวดหรือตามจํานวนเงินที่ไดตกลงไวในขอ 3 ถือวาขาพเจาไดผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ 

และหากขาพเจาไดมีคําขอเปนหนังสือตอสหกรณเพ่ือขอปรับเปล่ียนงวดหรือจํานวนเงินผอนชําระตองวดแลวนั้น หากสหกรณยินยอมผอนผันเวลาหรืองวดชําระใหขาพเจาจะไมยกเปนขอตอสูในเหตุ

ผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมใหถือวาคําขอหรือบันทึกขอตกลงซ่ึงไดทําขึ้นภายหลังสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ในเรื่องดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ดวย 

ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกูสามัญ ภาระคํ้าประกัน ดอกเบ้ียคางชําระ และการระดมหุน และหรือเงินฝากเพ่ิม ที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณ (หากมี) และใหสหกรณจายเงินกู

สวนที่เหลือโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีที่ขาพเจาแจงตอสหกรณ หรือตามที่ระบุไวในหลักเกณฑเงินกูสามัญประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาในฐานะผูกูไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปแลวครบถวน 

และใหถือวาเอกสารหลักฐานการรับเงินเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

ขอ 6 ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกดัอยูหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงาน

ที่ขาพเจาสังกัดอยู ที่ถึงกําหนดจายใหแกขาพเจา เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ  ใหแกสหกรณ ตามจํานวนที่สหกรณไดแจงใหหัก ตามภาระผูกพันที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณ ทั้งนี้

จนกวาภาระผูกพันของขาพเจาจะหมดส้ินไป โดยใหหักเงินใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตาม

กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม เปนประจําทุกเดือน 

         หากขาพเจาลาออกจากราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด ขาพเจายินยอมใหสหกรณหัก เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด 

ในเดือนสุดทายที่ขาพเจาจะไดรับ เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ  ใหแกสหกรณ เทาที่สามารถจะหักได 

 การแสดงเจตนายินยอมนี้ขาพเจาจะไมถอนคืนจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น เวนแตสหกรณจะใหความยินยอมเปนหนังสือ 
ขอ 7 ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงิน และใหถือวาขอบังคับ ระเบียบและประกาศดังกลาว รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะ

กําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมภายหลังเปนสวนหนึ่งของสัญญากูยืมเงินฉบับนี้หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณใหถือวาขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ 

ขอ 8 กรณีขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ ใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวทั้งหมดคืนไดทันที และใหสหกรณมีสิทธินําเงินคาหุน และเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมด  

เงินปนผลหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณ นํามาชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินนี้จนครบถวน หากเงินของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมดนั้น ไมสามารถจะชําระหนี้ไดทั้งหมด 

ใหสหกรณดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ขอ 9 ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตกลุม และทําประกันภัยผูคํ้าประกัน ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่สหกรณกําหนด โดยสหกรณเปนผูรับผลประโยชนเพ่ือชําระหนี้เงินกูยืมตาม

สัญญานี้ และขาพเจายินยอมใหสหกรณหักเงินเปนคาเบ้ียประกันภัยผูคํ้าประกันทันทีจากยอดเงินกูที่ไดรับอนุมัติ เพ่ือคุมครองตลอดสัญญาเงินกู โดยสหกรณจะใหผลตอบแทนในเงินที่หักมานี้ในอัตรา

เดียวกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงสุดของสหกรณ โดยสหกรณจะโอนเงินผลตอบแทนนี้ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพยที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณ และสหกรณจะคืนเงิน(ถามี) เมื่อขาพเจาส้ินภาระผูกพัน

ตามสัญญาเงินกูแลว 

หากสหกรณพิจารณาเห็นวาเงินคาเบ้ียประกันที่หักมานั้นของขาพเจาไมเพียงพอสําหรับจายเบ้ียประกันภัย ขาพเจาจะนําสงเงินตามที่สหกรณเรียกเก็บใหครบถวน 

ขอ 10 หากขาพเจาประสงคจะโอน ยาย ลาออก หรือพนจากราชการหรืองานประจําไมวากรณีใดๆ จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณให 

เสร็จส้ินเสียกอน ตลอดจนยินยอมใหสหกรณโอนเงินสะสมคาหุนและเงินอืน่ใดทีข่าพเจาจะพึงไดรับจากสหกรณชําระหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ไดทนัท ีโดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ

ลวงหนาแตอยางใด 

หากขาพเจาไมสามารถจะจัดการชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินไดตามวรรคแรก ขาพเจาจะทําการสงเงินเพ่ือชําระหนี้ใหแกสหกรณตามที่สหกรณกําหนด 

ขอ 11 กรณีที่ขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี ้ขาพเจายินยอมใหสหกรณดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสญัญานี้แลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสาํคัญตอหนาพยาน 

คํายินยอมของคูสมรสผูกู : ขาพเจายินยอมใหคูสมรสกูเงินจากสหกรณได 

……………………………………………………….... คูสมรส 

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

……………………………………………………….... พยาน 

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

 ………………….………………..……………….... ผูกู 

         (………………………….……………….…………...) 

…………………….…..………………………….... พยาน 

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

  พยานสมาชกิเลขที่ ................................... 

เลขที่รับ .................................. วันที่ ......................................  

................................................... เจาหนาที่ผูรับ 

*** สมาชิกผิดนัดการสงชําระหนี้จะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนัน้ท้ังหมด *** 

เลขที่สัญญา.............................. 

วันที่ ......................................... 

 

1/3 

สําคัญ 

  

สมาชิกผิดนัดการสงชําระหนี้จะไมไดรับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปนั้นท้ังหมด/โปรดใชปากกาสีน้ําเงินในการกรอกและเซ็นช่ือเทานั้น 

 



 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการย่ืนกูสามญัทุกประเภทหามเจาะรู หามใชกระดาษ reuse  และหามใชนํายาลบคําผิดในคําขอกู   

เอกสารประกอบการย่ืนกู (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทายสัญญา) 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกให 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. ใบรับรองการจายเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองเซ็นรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือ

หัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 
4. สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีผูกู 

5. สําเนาสัญญาจางฉบับปจจุบัน *ยกเวน การกูในอัตรา 90% ของจํานวนหุน และ/หรือ  

80% ของเงินฝากสหกรณ* 
6. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร(statement)ยอนหลัง 6 เดือน ธนาคารออกใหเทานั้น              

*ยกเวน การกูในอัตรา 90% ของจํานวนหุน และ/หรือ 80% ของเงินฝากสหกรณ* 
7. เอกสารอ่ืนๆ ตามเงินกูประเภทตางๆ (ดูเพ่ิมเติมทายสัญญา) 

 

ความเห็นผูบังคับบัญชา (ยกเวนกูไมเกินหุนหรือเงินฝากท่ีมีอยูในสหกรณ) 

ขอรับรองวาถาใหเงินกูแกผูกูรายน้ีแลวจะหักเงินไดรายเดือนสงสหกรณได 

และผูขอกูไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

หรือมีพฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจํา 

ลงชื่อ……………………………………….…………. 

      (……...………………………….………………) 

ตําแหนง ...…………………………………………….. 

หมายเหตุ - ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการกอง/สํานัก/หัวหนาสวนราชการหรือเทียบเทาขึ้นไปแลวแตกรณี 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู 

ครั้งท่ี ……….…….…….. วันท่ี ……………..…………………                                    จํานวนท่ีอนุมัติ …………………………………………………. บาท 

สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ 

จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติ ……………………………….…….……… บาท มีหุนและเงินฝากอยูในสหกรณ จํานวน ……………..………………..…………….………. บาท 

อัตราดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณปจจุบัน ………….….% ตอป ชําระคืน ………………………… งวดๆ ละ ……………………………….…………..………. บาท/เดือน 

เงินคาหุนรายเดือน ………………….……….…….… บาท หักหน้ีสามัญเดิม ……………..………………………….………….. บาท ดอกเบ้ีย ……………..………….…… บาท 

หน้ีภาระคํ้าประกัน ……………………… บาท ดอกเบ้ีย ………………….……… บาท หน้ีอื่น …………….……….………… บาท ดอกเบ้ีย ………….……….…..…… บาท 

ระดมหุนเพ่ิม ……………………………………………….………………บาท ระดมเงินฝากเพ่ิม ……………………………………………………………….………..……………. บาท 

ประกันชีวิต ..................................................................บาท ประกันภัยผูคํ้า ...............................................................................................................บาท 

คงเหลือจายจริง …………………………………..………………… บาท รอยละเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังกู …………………………………………………..………% 

 ลงชื่อ …………………………..…………… เจาหนาท่ีสหกรณ 

 (……………………………………………) 

 

 

 ลงชื่อ …………………………..……………. ผูจัดการ 

 (……………………………………………) 

การรับเงินกู 

 รับเงินสดดวยตนเอง  โอนเขาบัญชี (ธนาคารกรุงไทยฯ)  รับเช็คดวยตนเอง        อื่นๆ ระบุ .............................................                 

ชื่อบัญชี …….……………………....……......…..........  

สาขา ………………………………....................……… 

เลขท่ีบัญชี ...………………………….……..............… 

 

 ลงชื่อ …………………..…………………… ผูรับเงินกู 

 (….....……..…………………………………) 

(ตองแจงความประสงคการรบัเงิน และลงลายมือชื่อผูรับเงิน มฉิะน้ันจะไมไดรับเงินกู) 
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สําคัญ 

 

สําคัญ 

 

เซ็นช่ือ – นามสกุล 

และใชตราประทับ 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงเทานั้น 



 

โปรดใชปากกาสีน้ําเงินในการกรอกและเซ็นช่ือเทานั้น 
 
สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 สัญญาคํ้าประกันเงินกูสามัญแบบมีประกันภัยผูคํ้าประกัน 

ขาพเจา (ผูมีรายชื่อเปนผูคํ้าประกันตามรายชื่อทายสัญญาฉบับนี้) ขอเขาเปนผูคํ้าประกันการกูยืมเงินของ (ชื่อผูกู) .................................................................................................................. 

เลขที่สมาชิก ……..………….สังกัด ………………….………………….…… ซ่ึงไดกูเงินสามัญจํานวน ……..………………………..…….. บาท (………………………………………………..…………………………………) ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ตามที่ (ชื่อผูกู) .......................................................................... สมาชิกสหกรณผูกูไดกูเงินจากสหกรณ ตามคําขอกูและสัญญากูเงินสามัญท่ี ………….……….. ลงวันท่ี ………………………… 

เพ่ือนําไปใชในการ ................................................................................ ขาพเจายอมเขาคํ้าประกันการชําระหนี้ของผูกู โดยขอสัญญาวา ถาผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ใหแกสหกรณหรือผูกูผิดสัญญาขอใด

ขอหนึ่งจนเปนเหตุใหสหกรณบอกเลิกสัญญากูยืมเงิน และเรียกใหผูกูชําระหนี้หรือมีกรณีอื่นใด อันกระทําใหสหกรณผูใหกูไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินดังกลาวแลวก็ดี หรือไมวาดวยประการ

ใดๆ ผูคํ้าประกันยอมรับผิดชําระตนเงินที่ผูกูคางชําระแกสหกรณ รวมทั้งดอกเบ้ีย คาสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหนี้คางชําระตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ และคาเสียหายใดๆ 

ทั้งส้ิน ตามสัญญากูยืมเงินดังกลาว จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิงครบถวน  

ขอ 2 กรณีผูกูไมชําระหนี้ และหรือผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินที่กลาวขางตนไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวาผูกูลมละลายหรือตาย หรือกลายเปนบุคคลไรความสามารถ หรือสาบสูญหรือไป

เสียจากถิ่นที่อยู หรือหาตัวไมพบ หรือไมปรากฏวาไปอยูแหงใดในราชอาณาจักร หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทําใหสหกรณไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญากูที่กลาวแลว ใหสหกรณเรียกใหผูคํ้าประกันชําระ

หนี้ตามสัญญากูนั้นไดทันที 

ขอ 3 การคํ้าประกันหนี้เงินกูยืมดังกลาวนี้ยอมผูกพันผูคํ้าประกันอยางสมบูรณ ทั้งนี้ผูคํ้าประกันขอยืนยันวาผูกูไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ และเขาทําสัญญา 

ที่กลาวแลวดวยความสําคัญผิดอยางใดๆ 

ขอ 4 ผูคํ้าประกันสัญญาวา ถาผูคํ้าประกันยายถิ่นฐานที่อยูจากภูมิลําเนาดังกลาวขางตนในสัญญานี้ ผูคํ้าประกันมีหนาที่แจงใหสหกรณทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผูคํ้าประกันจะตองรับผิด 

ในความเสียหายที่สหกรณไดรับเปนพฤติการณพิเศษอีกโสดหนึ่งดวย  

ขอ 5 หากผูคํ้าประกันพนจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูคํ้าประกันยังคงผูกพันตอหนี้คางชําระแกสหกรณไปจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิงครบถวน 

ขอ 6 ในการชําระหนี้แทนผูกูนั้น ผูคํ้าประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงินเดอืน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่น

ใดที่ทางราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูที่ถึงกําหนดจายใหแกผูคํ้าประกัน เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณ ตามจํานวนที่สหกรณ ไดแจงใหหัก ตามภาระ

ผูกพันที่ผูคํ้าประกันมีอยูกับสหกรณ ทั้งนี้จนกวาภาระผูกพันในฐานะผูคํ้าประกันนั้นจะหมดส้ินไป โดยใหหักเงินใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร

และการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวา

ดวยการประกันสังคม เปนประจําทุกเดือน 

การแสดงเจตนายินยอมดังกลาว ผูคํ้าประกันจะไมถอนคืน เวนแตสหกรณใหความยินยอมเปนหนังสือ  
ขอ 7 เงินคาหุน เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชนใดๆ ที่ผูคํ้าประกันจะไดรับจากสหกรณตามขอบังคับ หรือสหกรณจะไดรับมอบผลประโยชนจากการประกันชีวิตที ่

ผูคํ้าประกันตกลงไวกับผูเอาประกัน ใหสหกรณนําไปหักชําระหนี้ตามสัญญาคํ้าประกันนี้ได 

ขอ 8 ในกรณีที่ผูคํ้าประกันทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตางๆ ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณไวเปนหลักฐาน เมื่อผูคํ้าประกันถึงแกความตาย นั้น ไมวาจะไดตั้งผูรับโอนประโยชนไว

กอนหนาหรือหลังจากที่ผูคํ้าประกันจะทําสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้แตประการใด โดยใหผูรับโอนประโยชนชําระหนี้ตามสัญญานี้ใหครบถวนกอน  

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาคํ้าประกนันีแ้ลว จงึไดลงลายมือชือ่ไวเปนสําคัญตอหนาพยานในสัญญาคํ้าประกนัฉบับนี้ 
 

ช่ือ สังกัด ผูคํ้าประกัน – ลงลายมือช่ือ คํายินยอมคูสมรสผูคํ้าประกัน พยาน 

1. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ ................. ป  

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ   
 

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา ..............................................................  

คูสมรสของ ...................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 
 

 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมร 

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

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

 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ ................................. บาท  

2. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ ................. ป  

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ   
 

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา ..............................................................  

คูสมรสของ ...................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 
 

 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมร 

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

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

 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ ................................. บาท  

3. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ ................. ป  

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ   
 

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา ..............................................................  

คูสมรสของ ...................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 
 

 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมร 

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

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

 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ ................................. บาท  

คําเตือนสําหรับผูคํ้าประกัน 
กอนลงนามในสัญญาคํ้าประกันตองอานและตรวจสอบรายละเอียดของสญัญาคํ้าประกันใหเขาใจโดยชดัเจน หากผูคํ้า

ประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมคีวามรูกอนจะทําสัญญาคํ้าประกัน การที่ผูคํ้าประกันลงนามในสัญญาคํ้าประกันฉบับน้ี 
จะตองรับผิดชอบตอสหกรณผูใหกูในสาระสําคัญ ดังน้ี 

*** ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชอบเมื่อผูกูผิดนัดชําระหน้ี และตองรบัผิดชดใชคาเสียหายและคาสินไหมอ่ืนๆ หากมดีวย 

หมายเหต ุ 

 1.  โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอความ 

 2. หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบ โดยเด็ดขาด 

 3. การแกไขใหใชวิธีขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ 

 4. ผูค้ําประกันลงนามเปนพยานไมได 
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เอกสารประกอบการย่ืนขอกู  
เอกสารประกอบใชรายการละ 1 ฉบับ และทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาดวยปากกาสีน้ําเงิน 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอกูยืม สําหรับสมาชิกสามญั 

1) ผูกู 

1.1) คําขอกูและสัญญากูเงินกรอกรายละเอยีดครบถวน 

1.2) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการกู 

1.3) สําเนาทะเบียนบาน 

1.4) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือหวัหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

1.5) รายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน) ยกเวนกรณีกูไมเกินหุนหรือเงินฝากท่ีมีกับสหกรณ 

1.6) สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือชือ่สกุล (ถามี) 

1.7) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส (ถามี)  
1.8) สําเนาหนาสมดุเงินฝากธนาคารกรงุไทย ชื่อบญัชีผูกู กรณีโอนเงินเขาบญัช ี

1.9)    ใบเอาประกันกรุงเทพประกันภยั ผูคํ้าประกันเงินกู 

        เอกสารประกอบใบเอาประกันกรุงเทพประกันภยั 
1. สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน  1  แผน  

2) ผูคํ้าประกัน 
2.1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือหวัหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือชือ่สกุล (ถามี) 

2.5) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส(ถามี) 
 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอกูยืม สําหรับสมาชิกสามญัซ่ึงเปนพนักงานราชการ 

1) ผูกู 
1.1) คําขอกูและสัญญากูเงินกรอกรายละเอยีดครบถวน 

1.2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2 แผน เพื่อใชแนบใบเอาประกันภัยผูคํ้าประกัน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการ

ออกใหโดยตองมีเลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วันทีย่ื่นประกอบการกู 

1.3) สําเนาทะเบียนบาน 

1.4) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือหวัหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

1.5) สําเนาสัญญาจางฉบับปจจุบัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

1.6) รายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน) ยกเวนกรณีกูไมเกินหุนหรือเงินฝากท่ีมีกับสหกรณ 

1.7) สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือชือ่สกุล (ถามี) 

1.8) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส (ถามี) 
1.9) สําเนาหนาสมดุเงินฝากธนาคารกรงุไทย ชื่อบญัชีผูกู กรณีโอนเงินเขาบญัช ี

1.10)  ใบเอาประกันกรุงเทพประกันภยั ผูคํ้าประกันเงินกู 

        เอกสารประกอบใบเอาประกันกรุงเทพประกันภยั 
1. สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน  1  แผน  

 

2) ผูคํ้าประกัน 
2.1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือหวัหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาสัญญาจางฉบับปจจุบัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

2.5) สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือชือ่สกุล (ถามี) 

2.6) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส (ถามี) 
 

 

 

   



 

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงยุติธรรม จํากัด 
คําขอกู�และสัญญากู�เงินสามัญแบบมปีระกันภัยผู�คํ้าประกัน 

 
เขียนที ่................................................................................ 
วันที ่................................................................................... 

ข�อ 1 ข�าพเจ�า ............................................................................................................. เลขที่สมาชิก ................................................ อายุ ..................................... ป� 
เป�นสมาชิกสามัญซ่ึงเป�น � ข�าราชการ � ลูกจ�างประจํา � ข�าราชการบํานาญ � เจ�าหน�าที่สหกรณ' � พนักงานราชการ ตําแหน*ง ........................................................................................ 
สังกัด (ที่รับเงินเดือน) ................................................................. ไปช*วยราชการที่ ...................................................................อัตราเงินเดือน/ค*าจ�าง ............................................... บาท   
โทร.สํานักงาน ............................................... โทร.บ�าน ................................................. โทร.มือถือ ............................................. ที่อยู*ป4จจุบันเลขที่ ................... หมู*ที่ ................  
ซอย .................. ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย' ........................... 

ข�อ 2 ข�าพเจ�าขอกู�เงินจํานวน ...................................................................... บาท (.........................................................................................................................)เพ่ือนําไปใช�ตามวัตถุประสงค' 
ดังนี้ ............................................................................................................. หากข�าพเจ�ามีทุนเรือนหุ�นและหรือเงินฝากในสหกรณ'ตํ่ากว*าหลักเกณฑ'การให�กู�สามัญตามประกาศของสหกรณ' ข�าพเจ�า
ยินยอมให�นําเงินกู�ที่ได�รับหักเป�น � ทุนเรือนหุ�น (จะถอนคืนได�เมื่อลาออกจากการเป�นสมาชิกสหกรณ�เท�านั้น) � เงินฝากออมทรัพย'พิเศษ (จะถอนคืนได�เมื่อชําระหนี้เงินกู�เสร็จส้ิน) 

ข�อ 3 ข�าพเจ�าตกลงชําระเงินต�นและดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณ'ฯ คืนให�แก*สหกรณ'ฯเป�นงวดรายเดือน ภายในทุกวันส้ินเดือนของทุกเดือน จนกว*าข�าพเจ�าจะชําระหนี้ให�แก*สหกรณ'ฯจนแล�ว
เสร็จ โดยจํานวนงวด/เดือน ดังนี้ � จํานวนงวดสูงสุดตามประกาศสหกรณ� � จํานวน.........................งวด (กรณีระบุเกินงวดสูงสุดให�ถือจํานวนงวดสูงสุดตามประกาศสหกรณ�ฯ) โดยเริ่มชําระ
งวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกู�โดยวิธีผ*อนชําระ   � แบบคงต�น โดยผ1อนชําระคืนเป3นเงินต�นเท1ากันทุกงวด จํานวน ................................ บาท/งวด พร�อมดอกเบ้ียตาม
ประกาศของสหกรณ�ฯ  � แบบคงยอด  โดยผ1อนชําระคืนเป3นเงินต�นพร�อมดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณ�ฯ เท1ากันทุกงวด จํานวน...................................... บาท/งวด ในกรณีท่ีสหกรณ�ฯ 
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเป3นประการใดๆ ข�าพเจ�ายินยอมให�ปรับเพ่ิมหรือลดได�โดยไม1ต�องแจ�งให�ข�าพเจ�าทราบ 

ข�อ 4 ข�าพเจ�าสัญญาว*าจะผ*อนชําระเงินตรงตามที่กําหนดไว�ในข�อ 3 หากไม*สามารถผ*อนชําระได�ตรงตามงวดหรือตามจํานวนเงินที่ได�ตกลงไว�ในข�อ 3 ถือว*าข�าพเจ�าได�ผิดสัญญากู�ยืมเงินฉบับนี้ 
และหากข�าพเจ�าได�มีคําขอเป�นหนังสือต*อสหกรณ'เพ่ือขอปรับเปล่ียนงวดหรือจํานวนเงินผ*อนชําระต*องวดแล�วนั้น หากสหกรณ'ยินยอมผ*อนผันเวลาหรืองวดชําระให�ข�าพเจ�าจะไม*ยกเป�นข�อต*อสู�ในเหตุ
ผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมให�ถือว*าคําขอหรือบันทึกข�อตกลงซ่ึงได�ทําขึ้นภายหลังสัญญากู�ยืมเงินฉบับนี้ในเรื่องดังกล*าวเป�นส*วนหนึ่งของสัญญากู�ยืมเงินฉบับนี้ด�วย 

ข�อ 5 ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ'หักหนี้เงินกู�สามัญ ภาระคํ้าประกัน ดอกเบ้ียค�างชําระ และการระดมหุ�น และหรือเงินฝากเพ่ิม ที่ข�าพเจ�าต�องชําระต*อสหกรณ' (หากมี) และให�สหกรณ'จ*ายเงินกู�
ส*วนที่เหลือโดยวิธีการโอนเงินเข�าบัญชีที่ข�าพเจ�าแจ�งต*อสหกรณ' หรือตามที่ระบุไว�ในหลักเกณฑ'เงินกู�สามัญประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ ให�ถือว*าข�าพเจ�าในฐานะผู�กู�ได�รับเงินกู�จํานวนดังกล*าวไปแล�วครบถ�วน 
และให�ถือว*าเอกสารหลักฐานการรับเงินเป�นส*วนหนึ่งของสัญญานี้ 

ข�อ 6 ข�าพเจ�ายินยอมให�ผู�บังคับบัญชา หรือหัวหน�าหน*วยงานของส*วนราชการ หรือหน*วยงานที่ข�าพเจ�าสังกดัอยู*หักเงินเดือน ค*าจ�าง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน*วยงาน
ที่ข�าพเจ�าสังกัดอยู* ที่ถึงกําหนดจ*ายให�แก*ข�าพเจ�า เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต*อสหกรณ'  ให�แก*สหกรณ' ตามจํานวนที่สหกรณ'ได�แจ�งให�หัก ตามภาระผูกพันที่ข�าพเจ�ามีอยู*กับสหกรณ' ทั้งนี้
จนกว*าภาระผูกพันของข�าพเจ�าจะหมดส้ินไป โดยให�หักเงินให�สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงยุติธรรม จํากัด เป3นลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข�ากองทุนที่ข�าพเจ�าต�องถูกหักตาม
กฎหมายว*าด�วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ กฎหมายว*าด�วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายว*าด�วยการคุ�มครองแรงงานและกฎหมายว*าด�วยการประกันสังคม เป�นประจําทุกเดือน 

         หากข�าพเจ�าลาออกจากราชการหรือหน*วยงานที่ข�าพเจ�าสังกัด ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ'หัก เงินเดือน ค*าจ�าง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน*วยงานที่ข�าพเจ�าสังกัด 
ในเดือนสุดท�ายที่ข�าพเจ�าจะได�รับ เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต*อสหกรณ'  ให�แก*สหกรณ' เท*าที่สามารถจะหักได� 

 การแสดงเจตนายินยอมนี้ข�าพเจ�าจะไม1ถอนคืนจนกว1าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น เว�นแต1สหกรณ�จะให�ความยินยอมเป3นหนังสือ 
ข�อ 7 ข�าพเจ�าได�รับทราบข�อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ'ที่เกี่ยวข�องกับการกู�เงิน และให�ถือว*าข�อบังคับ ระเบียบและประกาศดังกล*าว รวมทั้งข�อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะ

กําหนดขึ้นใหม*หรือแก�ไขเพ่ิมเติมภายหลังเป�นส*วนหนึ่งของสัญญากู�ยืมเงินฉบับนี้หากข�าพเจ�าปฏิบัติผิดข�อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ�ให�ถือว1าข�าพเจ�าผิดสัญญากู�ยืมเงินฉบับนี้ 
ข�อ 8 กรณีข�าพเจ�าผิดสัญญากู�ยืมเงินฉบับนี้ ให�สหกรณ'มีสิทธิเรียกเงินกู�ดังกล*าวทั้งหมดคืนได�ทันที และให�สหกรณ'มีสิทธินําเงินค*าหุ�น และเงินฝากของข�าพเจ�าที่มีอยู*ต*อสหกรณ'ทั้งหมด  

เงินป4นผลหรือเงินอื่นใดที่ข�าพเจ�ามีอยู*หรือมีสิทธิได�รับจากสหกรณ' นํามาชําระหนี้ตามสัญญากู�ยืมเงินนี้จนครบถ�วน หากเงินของข�าพเจ�าที่มีอยู*ต*อสหกรณ'ทั้งหมดนั้น ไม*สามารถจะชําระหนี้ได�ทั้งหมด 
ให�สหกรณ'ดําเนินคดีตามกฎหมายต*อไป 

ข�อ 9 ข�าพเจ�ายินยอมทําประกันชีวิตกลุ1ม และทําประกันภัยผู�คํ้าประกัน ตามหลักเกณฑ' วิธีการและเง่ือนไขที่สหกรณ'กําหนด โดยสหกรณ'เป�นผู�รับผลประโยชน'เพ่ือชําระหนี้เงินกู�ยืมตาม
สัญญานี้ และข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ'หักเงินเป�นค*าเบ้ียประกันภัยผู�คํ้าประกันทันทีจากยอดเงินกู�ที่ได�รับอนุมัติ เพ่ือคุ�มครองตลอดสัญญาเงินกู� โดยสหกรณ'จะให�ผลตอบแทนในเงินที่หักมานี้ในอัตรา
เดียวกับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงสุดของสหกรณ' โดยสหกรณ'จะโอนเงินผลตอบแทนนี้ไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย'ที่ข�าพเจ�ามีอยู*กับสหกรณ' และสหกรณ'จะคืนเงิน(ถ�ามี) เมื่อข�าพเจ�าส้ินภาระผูกพัน
ตามสัญญาเงินกู�แล�ว 

หากสหกรณ'พิจารณาเห็นว*าเงินค*าเบ้ียประกันที่หักมานั้นของข�าพเจ�าไม*เพียงพอสําหรับจ*ายเบ้ียประกันภัย ข�าพเจ�าจะนําส*งเงินตามที่สหกรณ'เรียกเก็บให�ครบถ�วน 
ข�อ 10 หากข�าพเจ�าประสงค'จะโอน ย�าย ลาออก หรือพ�นจากราชการหรืองานประจําไม*ว*ากรณีใดๆ จะแจ�งเป�นหนังสือให�สหกรณ'ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงข�าพเจ�ามีอยู*ต*อสหกรณ'ให� 

เสร็จส้ินเสียก*อน ตลอดจนยินยอมให�สหกรณ'โอนเงินสะสมค*าหุ�นและเงินอืน่ใดทีข่�าพเจ�าจะพึงได�รับจากสหกรณ'ชําระหนี้เงินกู�ตามสัญญากู�ยืมเงินฉบับนี้ได�ทนัท ีโดยไม*จําต�องบอกกล*าวให�ข�าพเจ�าทราบ
ล*วงหน�าแต*อย*างใด 

หากข�าพเจ�าไม*สามารถจะจัดการชําระหนี้สินซ่ึงข�าพเจ�ามีอยู*ต*อสหกรณ'ให�เสร็จส้ินได�ตามวรรคแรก ข�าพเจ�าจะทําการส*งเงินเพ่ือชําระหนี้ให�แก*สหกรณ'ตามที่สหกรณ'กําหนด 
ข�อ 11 กรณีที่ข�าพเจ�าผิดสัญญากู�ยืมเงินฉบับนี้ ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ�ดําเนินคดีตามกฎหมายต1อไป 

 

ข�าพเจ�าได�อ1านและเข�าใจข�อความในสญัญานี้แล�ว จึงได�ลงลายมือช่ือไว�เป3นสาํคัญต1อหน�าพยาน 

คํายินยอมของคู1สมรสผู�กู� : ข�าพเจ�ายินยอมให�คู1สมรสกู�เงินจากสหกรณ�ได� 

……………………………………………………….... คู*สมรส 
                      (………………………………………………………...) 

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

 ………………….…………………………….... ผู�กู� 
       (……………………………………….…………...) 

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

  พยานสมาชิกเลขที่ .............................. 

เลขที่รับ .................................. วันที่ ......................................  

................................................... เจ�าหน�าที่ผู�รับ 

*** สมาชิกผิดนัดการส1งชําระหนี้จะไม1ได�รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับป?นัน้ท้ังหมด *** 

เลขที่สัญญา.............................. 

วันที่ ......................................... 
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Typewriter
คู่สมรส ต้องใช้หนี้ร่วมกัน
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sahakon
Typewriter
นายพยาน ต้องเซ็น
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Typewriter
นาย ผู้กู้
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Typewriter
เพื่อนรัก

sahakon
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Typewriter
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Typewriter
นายพยาน ต้องเซ็น



 

 

เอกสารประกอบการยื่นกู� (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท�ายสญัญา) 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่มรีูปถ*ายซ่ึงทางราชการออกให� 
2. สําเนาทะเบียนบ�าน 
3. สลิปเงินเดือน เดือนล*าสุด (รับรองจริงโดยฝNายการเงิน) 

4. รายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) ย�อนหลัง 6 เดือน 
5. สําเนาหน�าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชีผู�กู� 
6. เอกสารอื่นๆ ตามเงินกู�ประเภทต*างๆ (ดูเพ่ิมเติมท�ายสัญญา) 

 

ความเห็นผู�บังคับบัญชา (ยกเว�นกู�ไม1เกินหุ�นหรือเงินฝากท่ีมีอยู1ในสหกรณ�) 

ขอรับรองว*าถ�าให�เงินกู�แก*ผู�กู�รายน้ีแล�วจะหักเงินได�รายเดือนส*งสหกรณ'ได� 
และผู�ขอกู�ไม*อยู*ระหว*างถูกสอบสวนทางวินัยอย*างร�ายแรง  
หรือมีพฤติการณ'ซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจํา 

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

ตําแหน*ง ...…………………………………………….. 

หมายเหตุ - ผู�บังคับบัญชา หมายถึง ผู�อํานวยการกอง/สํานัก/หัวหน�าส*วนราชการหรือเทียบเท*าขึ้นไปแล�วแต*กรณี 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู� 

ครั้งท่ี ……….…….…….. วันท่ี ……………..…………………            จํานวนท่ีอนุมัติ …………………………………………………. บาท 

สําหรับเจ�าหน�าท่ีสหกรณ� 

จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติ ……………………………….…….……… บาท มีหุ�นและเงินฝากอยู*ในสหกรณ' จํานวน ……………..………..……..………. บาท 

อัตราดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณ'ป4จจุบัน ………….….% ต*อป� ชําระคืน ………………………… งวดๆ ละ ……………………….……………. บาท/เดือน 

เงินค*าหุ�นรายเดือน ………………….……….…….… บาท หักหน้ีสามัญเดิม ……………..……….………….. บาท ดอกเบ้ีย ………………………...……… บาท 

หน้ีภาระคํ้าประกัน ……………………… บาท ดอกเบ้ีย ………………….……… บาท หน้ีอื่น …………….…………… บาท ดอกเบ้ีย ………….………… บาท 

ระดมหุ�นเพ่ิม ……………………………………………….………………บาท ระดมเงินฝากเพ่ิม …………………………………………….……….…………………. บาท 

ประกันชีวิต ..................................................................บาท ประกันภัยผู�คํ้า ................................................................................บาท 

คงเหลือจ1ายจริง …………………………………..………………… บาท ร�อยละเงินได�รายเดือนคงเหลือหลังกู� ……………………………………..………… 

 ลงช่ือ …………………………..…………… เจ�าหน�าท่ีสหกรณ' 
 (……………………………………………) 
 
 

 ลงช่ือ …………………………..……………. ผู�จัดการ 
 (……………………………………………) 

การรับเงินกู� 

� รับเงินสดด�วยตนเอง � โอนเข�าบัญชี (ธนาคารกรุงไทยฯ) � รับเช็คด�วยตนเอง       � อื่นๆ ระบุ .............................................                
ช่ือบัญชี …….……………………....……......…..........  
สาขา ………………………………....................……… 
เลขท่ีบัญชี ...………………………….……..............… 

� ลงช่ือ …………………..…………………… ผู�รับเงินกู� 
 (….....……..…………………………………) 

(ต�องแจ�งความประสงค�การรับเงิน และลงลายมือชื่อผู�รับเงิน มิฉะนั้นจะไม1ได�รับเงินกู�) 
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 สัญญาคํ้าประกันเงินกู�สามัญแบบมีประกันภัยผู�คํ้าประกัน 

ข�าพเจ�า (ผู�มีรายช่ือเป�นผู�คํ้าประกันตามรายช่ือท�ายสัญญาฉบับนี้) ขอเข�าเป�นผู�คํ้าประกันการกู�ยืมเงินของ (ช่ือผู�กู�) .................................................................................................................. 
เลขที่สมาชิก ……………….สังกัด ………………….………………….…… ซ่ึงได�กู�เงินสามัญจํานวน ……..………………………..…….. บาท (………………………………………………..…………………………………) ดังต*อไปนี้ 

ข�อ 1 ตามที่ .......................................................................... สมาชิกสหกรณ'ผู�กู�ได�กู�เงินจากสหกรณ' ตามคําขอกู�และสัญญากู�เงินสามัญท่ี ………….……….. ลงวันท่ี ………………………… 
เพ่ือนําไปใช�ในการ ........................................................................ ข�าพเจ�ายอมเข�าคํ้าประกันการชําระหนี้ของผู�กู� โดยขอสัญญาว*า ถ�าผู�กู�ผิดนัดไม*ชําระหนี้ให�แก*สหกรณ'หรือผู�กู�ผิดสัญญาข�อใดข�อ
หนึ่งจนเป�นเหตุให�สหกรณ'บอกเลิกสัญญากู�ยืมเงิน และเรียกให�ผู�กู�ชําระหนี้หรือมีกรณีอื่นใด อันกระทําให�สหกรณ'ผู�ให�กู�ไม*ได�รับชําระหนี้ตามสัญญากู�ยืมเงินดังกล*าวแล�วก็ดี หรือไม*ว*าด�วยประการ
ใดๆ ผู�คํ้าประกันยอมรับผิดชําระต�นเงินที่ผู�กู�ค�างชําระแก*สหกรณ' รวมทั้งดอกเบ้ีย ค*าสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหนี้ค�างชําระตลอดจนค*าภาระติดพันอันเป�นอุปกรณ'แห*งหนี้รายนี้ และค*าเสียหายใดๆ 
ทั้งส้ิน ตามสัญญากู�ยืมเงินดังกล*าว จนกว*าสหกรณ'จะได�รับชําระหนี้โดยส้ินเชิงครบถ�วน  

ข�อ 2 กรณีผู�กู�ไม*ชําระหนี้ และหรือผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญากู�ยืมเงินที่กล*าวข�างต�นไม*ว*าด�วยเหตุใดๆ หรือว*าผู�กู�ล�มละลายหรือตาย หรือกลายเป�นบุคคลไร�ความสามารถ หรือสาบสูญหรือ
ไปเสียจากถิ่นที่อยู* หรือหาตัวไม*พบ หรือไม*ปรากฏว*าไปอยู*แห*งใดในราชอาณาจักร หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทําให�สหกรณ'ไม*ได�รับชําระหนี้ตามสัญญากู�ที่กล*าวแล�ว ให�สหกรณ'เรียกให�ผู�คํ้าประกัน
ชําระหนี้ตามสัญญากู�นั้นได�ทันที 

ข�อ 3 การคํ้าประกันหนี้เงินกู�ยืมดังกล*าวนี้ย*อมผูกพันผู�คํ้าประกันอย*างสมบูรณ' ทั้งนี้ผู�คํ้าประกันขอยืนยันว*าผู�กู�ไม*เป�นบุคคลไร�ความสามารถ หรือเสมือนไร�ความสามารถ และเข�าทําสัญญา 
ที่กล*าวแล�วด�วยความสําคัญผิดอย*างใดๆ 

ข�อ 4 ผู�คํ้าประกันสัญญาว*า ถ�าผู�คํ้าประกันย�ายถิ่นฐานที่อยู*จากภูมิลําเนาดังกล*าวข�างต�นในสัญญานี้ ผู�คํ้าประกันมีหน�าที่แจ�งให�สหกรณ'ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผู�คํ้าประกันจะต�องรับผิด 
ในความเสียหายที่สหกรณ'ได�รับเป�นพฤติการณ'พิเศษอีกโสดหนึ่งด�วย  

ข�อ 5 หากผู�คํ้าประกันพ�นจากการเป�นสมาชิกภาพของสหกรณ'ไม*ว*าด�วยเหตุใดก็ตาม ผู�คํ้าประกันยังคงผูกพันต*อหนี้ค�างชําระแก*สหกรณ'ไปจนกว*าสหกรณ'จะได�รับชําระหนี้โดยส้ินเชิง
ครบถ�วน 

ข�อ 6 ในการชําระหนี้แทนผู�กู�นั้น ผู�คํ้าประกันยินยอมให�ผู�บังคับบัญชา หรือหัวหน�าหน*วยงานของส*วนราชการ หรือหน*วยงานที่ข�าพเจ�าสังกัดอยู*หักเงินเดือน ค*าจ�าง บํานาญ บําเหน็จ หรือ
เงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน*วยงานที่ข�าพเจ�าสังกัดอยู*ที่ถึงกําหนดจ*ายให�แก*ผู�คํ้าประกัน เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต*อสหกรณ' ให�แก*สหกรณ' ตามจํานวนที่สหกรณ' ได�แจ�งให�หัก ตาม
ภาระผูกพันที่ผู�คํ้าประกันมีอยู*กับสหกรณ' ทั้งนี้จนกว*าภาระผูกพันในฐานะผู�คํ้าประกันนั้นจะหมดส้ินไป โดยให�หักเงินให�สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงยุติธรรม จํากัด เป3นลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษี
อากรและการหักเงินเข�ากองทนุทีข่�าพเจ�าต�องถูกหักตามกฎหมายว*าด�วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ กฎหมายว*าด�วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายว*าด�วยการคุ�มครองแรงงานและกฎหมาย
ว*าด�วยการประกันสังคม เป�นประจําทุกเดือน 

การแสดงเจตนายินยอมดังกล1าว ผู�คํ้าประกันจะไม1ถอนคืน เว�นแต1สหกรณ�ให�ความยินยอมเป3นหนังสือ  
ข�อ 7 เงินค*าหุ�น เงินป4นผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน'ใดๆ ที่ผู�คํ้าประกันจะได�รับจากสหกรณ'ตามข�อบังคับ หรือสหกรณ'จะได�รับมอบผลประโยชน'จากการประกันชีวิตที่ 

ผู�คํ้าประกันตกลงไว�กับผู�เอาประกัน ให�สหกรณ'นําไปหักชําระหนี้ตามสัญญาคํ้าประกันนี้ได� 
ข�อ 8 ในกรณีที่ผู�คํ้าประกันทําหนังสือต้ังผู�รับโอนประโยชน'ต*างๆ ในเงินค*าหุ�น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ'ไว�เป�นหลักฐาน เมื่อผู�คํ้าประกันถึงแก*ความตาย นั้น ไม*ว*าจะได�ต้ังผู�รับโอน

ประโยชน'ไว�ก*อนหน�าหรือหลังจากที่ผู�คํ้าประกันจะทําสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ ไม*กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้แต*ประการใด โดยให�ผู�รับโอนประโยชน'ชําระหนี้ตามสัญญานี้ให�
ครบถ�วนก*อน  

ข�าพเจ�าได�อ*านและเข�าใจข�อความในสัญญาคํ้าประกนันีแ้ล�ว จงึได�ลงลายมือช่ือไว�เป�นสําคัญต*อหน�าพยานในสัญญาคํ้าประกนัฉบับนี้ 
ช่ือ สังกัด ผู�คํ้าประกัน – ลงลายมือช่ือ คํายินยอมคู1สมรสผู�คํ้าประกัน พยาน 

1. ข�าพเจ�า ............................................................................................. อายุ ................. ป�  
ตําแหน*ง ................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  
อัตราเงินเดือน/ค*าจ�าง ..................................... บาท โทรศัพท' ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  
เป�นสมาชิก � สามัญ (ข�าราชการ/ลูกจ�างประจํา/ข�าราชการบํานาญ)  � สมทบ (พนักงานราชการ/เจ�าหน�าท่ี)  

ลงช่ือ ...................................................... ผู�คํ้าประกัน 

ข�าพเจ�า ........................................................................  
คู*สมรสของ ...................................................................  
ยินยอมให�คู*สมรสของข�าพเจ�าคํ้าประกันเงินกู�สามัญได� 

 
ลงช่ือ ...................................................... คู*สมรส 

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

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

(สําหรับเจ�าหน�าที่) คํ้าผู�กู�มาแล�ว ........... ราย 
วงเงินคํ้าคงเหลือ .......................... บ.  

2. ข�าพเจ�า ............................................................................................. อายุ ................. ป�  
ตําแหน*ง ................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  
อัตราเงินเดือน/ค*าจ�าง ..................................... บาท โทรศัพท' ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  
เป�นสมาชิก � สามัญ (ข�าราชการ/ลูกจ�างประจํา/ข�าราชการบํานาญ)  � สมทบ (พนักงานราชการ/เจ�าหน�าท่ี)  

ลงช่ือ ...................................................... ผู�คํ้าประกัน 

ข�าพเจ�า .......................................................................  
คู*สมรสของ ..................................................................  
ยินยอมให�คู*สมรสของข�าพเจ�าคํ้าประกันเงินกู�สามัญได� 

 
ลงช่ือ ...................................................... คู*สมรส 

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

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

(สําหรับเจ�าหน�าที่) คํ้าผู�กู�มาแล�ว ........... ราย 
วงเงินคํ้าคงเหลือ .......................... บ.  

3. ข�าพเจ�า ............................................................................................. อายุ ................. ป�  
ตําแหน*ง ................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  
อัตราเงินเดือน/ค*าจ�าง ..................................... บาท โทรศัพท' ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  
เป�นสมาชิก � สามัญ (ข�าราชการ/ลูกจ�างประจํา/ข�าราชการบํานาญ)  � สมทบ (พนักงานราชการ/เจ�าหน�าท่ี)  

ลงช่ือ ...................................................... ผู�คํ้าประกัน 

ข�าพเจ�า .......................................................................  
คู*สมรสของ ..................................................................  
ยินยอมให�คู*สมรสของข�าพเจ�าคํ้าประกันเงินกู�สามัญได� 

 
ลงช่ือ ...................................................... คู*สมรส 

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

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

(สําหรับเจ�าหน�าที่) คํ้าผู�กู�มาแล�ว ........... ราย 
วงเงินคํ้าคงเหลือ .......................... บ.  

4. ข�าพเจ�า ............................................................................................. อายุ ................. ป�  
ตําแหน*ง ................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  
อัตราเงินเดือน/ค*าจ�าง ..................................... บาท โทรศัพท' ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  
เป�นสมาชิก � สามัญ (ข�าราชการ/ลูกจ�างประจํา/ข�าราชการบํานาญ)  � สมทบ (พนักงานราชการ/เจ�าหน�าท่ี)  

ลงช่ือ ...................................................... ผู�คํ้าประกัน 

ข�าพเจ�า .......................................................................  
คู*สมรสของ ..................................................................  
ยินยอมให�คู*สมรสของข�าพเจ�าคํ้าประกันเงินกู�สามัญได� 

 
ลงช่ือ ...................................................... คู*สมรส 

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

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

(สําหรับเจ�าหน�าที่) คํ้าผู�กู�มาแล�ว ........... ราย 
วงเงินคํ้าคงเหลือ .......................... บ.  

คําเตือนสําหรับผู�ค้ําประกัน 
ก*อนลงนามในสัญญาค้ําประกันต�องอ*านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ําประกันให�เข�าใจโดยชัดเจน หากผู�ค้ําประกันมีข�อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู�มีความรู�ก*อนจะทํา

สัญญาค้ําประกัน การที่ผู�ค้ําประกันลงนามในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ จะต�องรับผิดชอบต*อสหกรณ'ผู�ให�กู�ในสาระสําคัญ ดังนี้ 
*** ผู�ค้ําประกันจะต�องรับผิดชอบเม่ือผู�กู�ผิดนัดชําระหนี้ และต�องรับผิดชดใช�ค*าเสียหายและค*าสินไหมอ่ืนๆ หากมีด�วย 

หมายเหต ุ1. โปรดกรอกข�อมูลให�ครบถ�วนทุกข�อความ 
             2. ห�ามใช�น้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบ โดยเด็ดขาด 
             3. การแก�ไขให�ใช�วิธีขีดฆ*าและลงลายมือช่ือกํากับ 
             4. ผู�ค้ําประกันลงนามเป�นพยานไม*ได� 
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