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โครงการปันสขุสู้ภัยโควิด - 19 ปี 2564 (โครงการ 4/2564) 

..................................................... 
1. วัตถุประสงค์การนาํเงินกู้ไปใช ้

เพ่ือปันสุขให้สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ศาลยุติธรรม จํากัด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19     
2. วงเงินกู้ 

ต้ังแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท 
3. ระยะเวลาผ่อนชาํระ 

ชําระหน้ีคืนภายใน 60 งวด (5 ปี) 
4. อัตราดอกเบี้ย 

4.1 คิดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติของสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงินกู้ลบ 4% 
และจะปรับขึ้นลงตามประกาศอัตราดอกเบ้ียของสหกรณ์ฯ (ปัจจุบัน 5.75%- 4.00% = 1.75 % ต่อปี) 

4.2 หากผู้กู้ผิดนัดชําระหน้ีไม่ว่ากรณีใด ๆ สหกรณ์ ฯ จะปรับอัตราดอกเบ้ียเท่ากับอัตราสูงสุดตามที่
สหกรณ์ฯประกาศการปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ กรณีสมาชิกผิดนัดชําระหน้ี (15% ต่อปี) 
5. ระยะเวลาและวงเงินโครงการ 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือวงเงินโครงการ 1,000 ล้านบาท หรือจนกว่า
คณะกรรมการดําเนินการจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
6. คุณสมบัติของสมาชิกผู้ใชส้ิทธิ์กู้เงินโครงการนี้ คือ 

6.1 เป็นสมาชิกโดยมีการหักเงินงวดชําระค่าหุ้นรายเดือน โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด 

6.2 สมาชิกที่ยังผดินัดชําระหน้ีสัญญาอ่ืนไม่มีสิทธิกู้โครงการน้ี 
6.3 สมาชิกใช้สิทธิกู้โครงการน้ีได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
6.4 หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ให้ใช้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ 2560 

7. หลักประกันเงนิกู้ 
7.1 ใช้หุ้นของผู้กู้อันปลดจากการค้ําประกันหน้ีสัญญาอ่ืน วงเงินค้ําประกันเท่าจํานวนเงินที่กู้ โดยไม่จํากัด

อายุของผู้กู้ หรือ 
7.2 บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ของผู้กู้อันปลอดจากการคํ้าประกันหน้ีสัญญาอ่ืน วงเงินค้ําประกันเท่ากับ

จํานวนเงินที่กู้ของยอดเงินฝาก โดยไม่จํากัดอายุของผู้กู้ หรือ 
7.3 การใช้ผู้ค้ําประกัน 1 คน ซึ่งผู้ค้ําประกันใช้สิทธิค้ําประกันเงินกู้โครงการน้ีได้เพียงรายเดียวเท่าน้ัน 

8. เอกสารหลกัฐานประกอบการกู้ 
8.1 คําขอกู้ สัญญากู้ หนังสือค้ําประกัน ตามแบบที่ สหกรณ์ฯกําหนด 
8.2 สลิปเงินเดือนฉบับจริงเดือนล่าสุด ที่เจ้าหน้าที่การเงินและผู้อํานวยการลงลายมือช่ือรับรองถูกต้อง

กรณีผู้กู้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป (ต้องมีการเงินหรือผู้อํานวยการเซ็นร่วมรับรองถูกต้อง)หรือ 
ข้าราชการตุลาการรับรองตนเองได้  

8.3 คํารับรองภาระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืนตามแบบที่สหกรณ์ฯกําหนด 
8.4 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณ์ฯ 
8.5 หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและรายได้อ่ืน 
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8.6 สําเนาทะเบียนบ้าน สํานาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีใช้ผู้ค้ําประกัน) กรณีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหมดอายุให้ผู้อํานวยการออก
หนังสือรับรองว่าผู้กู้ หรือผู้ค้ําประกัน ยังคงรับราชการ และปฏิบัติงานอยู่ที่หน่วยงานน้ันจริง  

8.7 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุช่ือผู้กู้และเลขที่บัญชีต้องมีการเคลื่อนไหวไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

8.8 สมาชิกที่เป็นข้าราชการตุลาการทีต้องการผ่อนชําระเงินกู้เกินกว่าอายุ 70 ปี แต่ไม่เกิน 75 ปีและ
สมาชิกอ่ืนที่ต้องการผ่อนชําระเงินกู้เกินกว่าอายุ 60 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี โดยยกเว้นเจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภา อายุไม่
เกิน 65 ปี เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปี จะต้อง มีหนังสือรับรองเงินบํานาญของสมาชิกที่คาดว่าจะได้รับเมื่อ
เกษียณอายุราชการโดยออกเป็นหนังสือรับรองเงินบํานาญ  

8.9 การเขียนเอกสารค้ําประกันเงินกู้ของสหกรณ์ฯ ผู้ค้ําประกันจะต้องเขียนด้วยตนเองทั้งหมดและระบุ
ยอดเงินในการค้ําประกันให้ชัดเจน สามารถลงช่ือกํากับได้เฉพาะจํานวนงวดและจํานวนต้นเงินต่องวด  
9. การรับรองสําเนา 

ผู้กู้และผู้ค้ําประกัน ต้องลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้องให้เหมือนในบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
10. เงื่อนไขเฉพาะโครงการนี ้

10.1 ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน  
10.2 ไม่ต้องทําประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้   
10.3 รวมเงินกู้เรียกเก็บทุกประเภทเป็นรายเดือนเกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินได้รายเดือนได้ และเมื่อรวมเงินกู้

ทุกประเภทแล้วเกิน 6 ล้านบาทได้ (ส่วนที่เกินเฉพาะที่กู้เงินโครงการน้ีเท่าน้ัน) 
10.4 กรณีผู้ค้ําประกันสามารถค้ําประกันเกินวงเงินได้เฉพาะโครงการน้ี 

11. การจ่ายเงินกู้ 
สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารทหารไทยธนชาต และผู้กู้ต้อง

เป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารของตนเอง โดยค่าบริการโอนเงินกู้สําหรับธนาคารกรุงไทย 10 
บาท และธนาคารทหารไทยธนชาต 15 บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม  จํากัด 
 



 
 

ค าขอกู้เงินสามัญ 
โครงการ..................................................... 

วันท่ี........................................................................ 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 

ข้าพเจ้า............................................................................................อายุ................. ปี เลขทะเบียนสมาชิก   
เริ่มรับราชการตั้งแต่ พ.ศ. .......................................................ปัจจุบันเป็น ข้าราชการตุลาการข้าราชการลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานเนติบัณฑิตยสภาข้าราชการบ านาญ สังกัดที่รับเงินเดือน.............................................................. ......
ช่วยราชการที่.........................................................ต าแหน่งปัจจุบนั............................................................ระดับ..........................................
มีเงินได้รายเดือน.......................................บาทที่อยู่เลขท่ี............................หมู่/ซอย............................ถนน.................................................
แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ.............................จังหวัด.......................................... โทรศัพท์บ้าน...................................
โทรศัพท์ท่ีท างาน...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที.่..............................................E-mail……………………………………………………. 
ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด ดังต่อไปนี้ 

ข้อ1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจ านวน.......................................................บาท (.........................................................................................) 
โดยขอช าระต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นงวดสุดท้าย) งวดละ.....................................................บาท รวม................................งวด 
เพ่ือน าเงินไปใช้ตามความมุ่งหมาย ดังนี้........................................................................................................................................................ 

ข้อ 2.ข้าพเจ้าขอเสนอสมาชิกที่จะค้ าประกันเงินกู้ หรือหลักประกันอื่นค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ ( เลือกหลักประกัน) 
2.1 สมาชิกช่ือ........................................................................เลขทะเบียนที่อายุ................. ปี 

เริ่ มรับราชการตั้ งแต่พ.ศ. . . . . . . . . . .ปัจจุบันเป็นข้าราชการตุลาการข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ  
 พนักงานเนติบัณฑิตยสภา ข้าราชการบ านาญ สังกัดที่รับเงินเดือน......................................................................................................
ช่วยราชการที่...............................ต าแหน่งปัจจุบนั......................................... ระดับ....................มีเงินได้รายเดือน.................................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................................โทรศัพท์................................................. 

2.2สมาชิกช่ือ........................................................................เลขทะเบียนที่อายุ.......................... ป ี
เริ่มรับราชการตั้งแต่ พ.ศ..................ปัจจุบันเป็นข้าราชการตลุาการข้าราชการลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ  
 พนักงานเนติบัฑติยสภาข้าราชการบ านาญ สังกัดที่รับเงินเดอืน......................................................................................................
ช่วยราชการที่............................... ต าแหน่งปัจจุบัน............................ ระดับ ....................... มเีงินไดร้ายเดือน.......................................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................................โทรศัพท์................................................. 

ผู้ค้ าประกันได้ทราบวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ของข้าพเจ้า ลักษณะมูลหนี้ จ านวนเงินที่ค้ าประกัน และระยะเวลาในการ
ก่อหนี้ที่จะค้ าประกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 681  

2.3 ทุนเรือนหุ้น หรือ เงินฝากหรือเงินอ่ืนๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กบัสหกรณ์ฯ 
2.4 หลักทรัพย์อื่น คือ  หลักทรัพย์รัฐบาลเอกสารการฝากเงินในสถาบันการเงินตามระเบยีบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย   

การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2556 
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัตติามข้อบังคับ ระเบียบ มติ  ค าสั่งและประกาศของสหกรณ์ฯ ทุกประการและขอรับรองว่าข้อความที่

ข้าพเจ้าไดร้ะบไุว้ในค าขอกู้นี้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ครั้งนี้ เป็นความจริงทุกประการ 
          ลายมือชื่อ.............................................................................................. ผู้กู ้

ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของผู้ขอกู้ 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็และตามที่ไดส้อบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกู้รายนี้ ดังนี ้

(1) ขอรับรองว่าถ้าให้เงินกู้แก่ผู้กู้รายนี้แล้ว จะสามารถหักเงินได้รายเดือนส่งสหกรณ์ฯ ได้  
(2) ผู้ขอกู้รายนี้ไมไ่ด้ถูกกลา่วหาวา่กระท าผดิวินัย หรือมีพฤติการณซ์ึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรอื งานประจ า 

ลายมือช่ือ......................................................................ผู้ให้ค ารับรองต าแหน่ง................................................................. 
(....................................................................) วันท่ี....................................................................... 

หมายเหตุ : (1) ผู้ยื่นกู้ด ารงต าแหน่งผู้พิพากษา หรือผู้อ านวยการขึ้นไปให้รับรองตนเองได้ 
(2) ผู้ยื่นกู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาให้กรรมการอ านวยการการศึกษาอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษา(ก.อ.ศ.)หรือผู้พิพากษา  

ผู้ให้การศึกษาอบรมในศาลคนใดคนหนึ่งหรือผู้รับผิดชอบราชการศาลที่ผู้กู้ปฏิบัติงานอยู่เป็นผู้ลงนามรับรอง 
(3) ผู้ยื่นกู้ด ารงต าแหน่งต่ ากว่าระดับผู้อ านวยการ ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ลงนามรับรอง 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 
เลขรับที่..................................................... 
วันท่ี........................................................... 
ค าขอกู้เลขท่ี............................................. 
วันท่ี........................................................... 
 

 
เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 
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หนังสือรับเงินกู้ผ่านบัญชีธนาคารชื่อผู้กู้ 
สัญญากู้เลขท่ี............................................. 
ลงวันท่ี....................................................... 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ......................................................................................ได้รับเงินกู้ตามจ านวนเงินที่ปรากฏในสัญญากู้
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด หลังจากหักช าระหนี้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี) โดยข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ทั้งหมด หรือ 
ส่วนท่ีเหลือจากการหักช าระหนี้เดิมไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้วตามจ านวนเงินท่ีปรากฏในบัญชี ( เลือกรับเงินกู้ได้บัญชีเดียว)     
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรงุไทยช่ือผู้กู้ บัญชีเลขท่ี.............................................................สาขา.......................................................... 
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ช่ือผู้กู้บัญชีเลขท่ี...............................................สาขา........................................................... 
ได้แนบส าเนาหน้าแรกของสมดุคู่ฝาก (ระบุชื่อและเลขท่ีบัญชี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง มาด้วยแล้ว 

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามสัญญากู้และสัญญาค้ าประกันเงินกู้ที่แนบมาพร้อมค าขอกู้สามัญครั้งนี้ทุกประการ และข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
ได้อ่านข้อความทั้งหมดโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหกรณ์
ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 

ลายมือช่ือ...............................................................................ผู้กู้และผู้รับเงินกู้ 
(...............................................................................) 

หมายเหตุ : - บัญชีเงินฝากธนาคารจะต้องมรีายการเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายไมเ่กิน 6 เดือน 
- สหกรณร์ับผดิชอบค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการโอนเงินครั้งน้ี 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

การวินิจฉัยคณะกรรมการเงินกู้ คร้ังท่ี....................................................................วันที.่............................................................................... 
อนุมัติให้กู้.................................................................................บาท(..............................................................................................................) 
ช่ือผู้ค้ าประกัน 1. .........................................................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก  
ช่ือผู้ค้ าประกัน 2. .........................................................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก  
 

ลงช่ือ ...............................................................................เจ้าหนา้ทีส่นิเช่ือ 
(..............................................................................) 

ใบส าคัญจ่ายเงินกู้ 
หักช าระหนี้เงินกู้  ฉุกเฉินด่วนสามัญพิเศษ  อ่ืน ๆ 

สังกัด ทะเบียน ชื่อผู้กู้ จ านวนเงินกู้ หักช าระหนี้ คงเหลือจ่าย 
 
 

     

เรียน  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 
ได้ตรวจเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้แล้วครบถ้วนถูกต้อง จึงเสนอมาเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้ 

 

.........................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ..........................................หัวหน้ากลุ่มสินเชื่อ  

ค าสั่งผู้จัดการ  อนุมัต ิ
 ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก......................  

 

ลงชื่อ ........................................................ผู้จัดการ 
 ลงชื่อ ........................................................กรรมการ 

 

ได้จ่ายเงินกู้แล้วจ านวน    บาท (                       ) 
 

ลงชื่อ ........................................................หัวหน้ากลุ่มการเงิน 
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สัญญากู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญ 
 

สัญญาเลขที.่.……………/…….……. 
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 

วันท่ี.................................................................................. 
ข้าพเจ้า......................................................................... ........................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี   

รับราชการสังกัด......................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่อยู่เลขท่ี............................หมู่/ซอย..................................ถนน...........................................................

แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด......................................................................  
ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านที่อยู่เลขที่............................หมู่/ซอย................................ถนน..................................................

แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด......................................................................  
ขอท าสัญญากูเ้งินฉบับนีใ้ห้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจ ากดัซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “สหกรณ”์              

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้อ 1.ข้าพเจ้าได้กู้เงินและรับเงินกู้จากสหกรณ์จ านวน.........................................................................................................บาท 
(................................................................................................................................................................)ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 2.ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ..............................................บาท รวม..........................งวด 

หรือ งวดที่..........................ถึง งวดที่......................... ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ............................................... บาท 
และงวดที่.......................ถึง งวดที่.........................ส่งคืนตน้เงินกู้เป็นงวดรายเดอืน งวดละ.............................บาท รวม.....................งวด 
พร้อมดอกเบี้ยคิดเป็นรายวันในอัตราตามข้อ 3 นับแต่วันท าสัญญานี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ท่ีจ่าย 

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดของสหกรณ์ร้อยละ 17 ต่อปี 
ทั้งนี้ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ย
อัตราใหม่ตามประกาศของสหกรณ์ได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งและให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ช าระหนี้ 
ให้สหกรณ์จนครบถ้วน แต่หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่ระบุ ไว้ในสัญญา สหกรณ์จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
เป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ในกรณีเร่งด่วนสหกรณ์จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทางจดหมายหรือประกาศหนังสือพิมพ์
รายวัน หรือประกาศสหกรณ์ หรือเว็บไซต์สหกรณ์ (www.jus.coj.go.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้ตรงตามงวดหรือตามจ านวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในข้อ 2. และข้าพเจ้า   
ได้มีค าขอเป็นหนังสือต่อสหกรณเ์พื่อขอปรับเปลี่ยนงวดและ/หรอืจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดแล้วนั้น หากสหกรณ์ยินยอมผ่อนผนัเวลา
หรืองวดช าระให้ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมให้ถือว่าค าขอ หรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ท าขึ้น
ภายหลังสัญญากู้นี้ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากู้นี้ด้วย 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของหน่วยงานของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จ 
เงินบ านาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดในหน่วยงานเป็นผู้จ่ายให้แก่ข้าพเจ้าเป็นล าดับแรกก่อนเจ้าหนี้รายอื่น แต่ถัดจากหนี้ภาษีอากร
และหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยินยอมให้ลูกหนี้
ของข้าพเจ้าและ/หรือหน่วยงานอ่ืนหักเงินท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิ เพื่อส่งต่อสหกรณ์ตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้ที่ระบุไว้ในข้อ 2.
โดยถือสัญญากูน้ี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของข้าพเจ้าลูกหนี้ของข้าพเจ้าและ/หรือหน่วยงาน
อื่น เพื่อช าระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ และข้าพเจ้าจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการหักเงินได้ของข้าพเจ้าเพื่อส่งช าระหนี้
ดังกล่าวแก่สหกรณ์ โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญากู้นี้ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อน และให้ถือเป็น
สาระส าคัญของการกู้เงินครั้งนี้ด้วย 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอน ย้าย ลาออก หรือพ้นจากราชการหรืองานประจ าไม่ว่ากรณีใดๆ จะแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์        
โอนเงินสะสมค่าหุ้น หักเงินฝาก และเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสหกรณ์ช าระหนี้เงินกู้นี้ได้ โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้า
ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

.................................................................................................ผู้กู ้
/(พลิก) 

ต้นฉบับ 
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ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน  
เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าว  เพื่อส่งช าระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 
และอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญากู้นี้แก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ โดยให้ถือสัญญากู้นี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
ของหน่วยงานเพื่อรับเงินและช าระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่ยกข้ออ้างใด ๆ ถ้าจะพึงมีมาเป็นข้อต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ของหน่วยงาน 

ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า เมื่อข้าพเจ้าขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือเมื่อพบว่าข้าพเจ้าไม่ให้
ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันหรือมีภาระผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว หรือเมื่อข้าพเจ้ายกเลิกความยินยอมตามข้อ 5. หนี้เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดช าระคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

ข้อ 8. สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้าน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในค าขอกู้เงิน 
(2.) เมื่อข้าพเจ้ามิได้จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้รายนี้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา      

ที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก าหนด 
(3) เมื่อข้าพเจ้าค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัด 

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายนี้ 
เมื่อสหกรณ์มีหนังสือแจ้งการผิดสัญญาและก าหนดเวลาให้ข้าพเจ้าแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าว หากข้าพเจ้า

มิได้ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนดนั้น ให้ถือว่าสัญญากู้นี้เป็นอันยกเลิก หนี้เงินกู้รายนี้ถึงก าหนดช าระคืนโดยพลัน ข้าพเจ้า     
จะไม่ยกข้ออ้างใดๆ มาเป็นข้อต่อสู้อีก สหกรณ์มีสิทธิบังคับช าระหนี้ได้ทันที โดยข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
และค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญากู้นี้ รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงบรรดาที่สหกรณ์ต้องเสียไปในการเรียกร้อง 
หรือฟ้องร้องเพ่ือบังคับให้ช าระหนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย 

ข้อ 9. เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้เงินกู้นี้ ข้าพเจ้าได้จัดหาผู้ค้ าประกัน / หลักประกัน ในการกู้เงินครั้งนี้ โดยสหกรณ์  
จะจัดท าสัญญาค้ าประกันให้มีค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันไว้หน้าสัญญาค้ าประกันมีข้อความในค าเตือนตรงกับสาระส าคัญในสัญญา  
ค้ าประกัน 

ข้อ 10. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมาย หรือตามสัญญาก าหนดให้แจ้ง หรือ 
บอกกล่าวเป็นหนังสือ เมื่อสหกรณ์ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในสัญญานี้ หรือที่อยู่
ที่ข้าพเจ้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถาม 
หรือหนังสืออ่ืนใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ 

ข้อ11. ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการด าเนินการและประกาศของสหกรณ์ 
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้นี้ด้วย 

ข้อ 12. ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญากู้นี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้       
ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุข้างต้น และได้มอบส าเนาหรือคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับแล้ว 

 
ลงชื่อ...............................................................................ผู้กู้และผู้รับเงินกู ้

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

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

 
(รายการข้างล่างนี้ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์) 

เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบสัญญา ลายมือช่ือ เอกสารส าเนาทะเบยีนบ้านและบัตรประจ าตัวของผู้กู้แล้ว ถูกต้องครบถ้วนตรงกันทุกประการ 
 

ลงชื่อ..................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 
ลงชื่อ...................................................................ผู้จัดการ 



สัญญากู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญ 
 

สัญญาเลขที.่.……………/…….……. 
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 

วันท่ี.................................................................................. 
ข้าพเจ้า......................................................................... ........................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี   

รับราชการสังกัด......................................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่อยู่เลขท่ี............................หมู่/ซอย..................................ถนน...........................................................

แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด......................................................................  
ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านที่อยู่เลขที่............................หมู่/ซอย................................ถนน..................................................

แขวง/ต าบล.............................................เขต/อ าเภอ...............................................จังหวัด......................................................................  
ขอท าสัญญากูเ้งินฉบับนีใ้ห้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจ ากดัซึ่งต่อไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “สหกรณ”์              

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้อ 1.ข้าพเจ้าได้กู้เงินและรับเงินกู้จากสหกรณ์จ านวน.........................................................................................................บาท 
(................................................................................................................................................................)ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 2.ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ..............................................บาท รวม..........................งวด 

หรือ งวดที่..........................ถึง งวดที่......................... ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ............................................... บาท 
และงวดที่.......................ถึง งวดที่.........................ส่งคืนตน้เงินกู้เป็นงวดรายเดอืน งวดละ.............................บาท รวม.....................งวด 
พร้อมดอกเบี้ยคิดเป็นรายวันในอัตราตามข้อ 3 นับแต่วันท าสัญญานี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ท่ีจ่าย 

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนในอัตราไม่เกินอัตราสูงสุดของสหกรณ์ร้อยละ 17 ต่อปี 
ทั้งนี้ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ย
อัตราใหม่ตามประกาศของสหกรณ์ได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งและให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ช าระหนี้ 
ให้สหกรณ์จนครบถ้วน แต่หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่ระบุ ไว้ในสัญญา สหกรณ์จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
เป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ในกรณีเร่งด่วนสหกรณ์จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทางจดหมายหรือประกาศหนังสือพิมพ์
รายวัน หรือประกาศสหกรณ์ หรือเว็บไซต์สหกรณ์ (www.jus.coj.go.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้ตรงตามงวดหรือตามจ านวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในข้อ 2. และข้าพเจ้า   
ได้มีค าขอเป็นหนังสือต่อสหกรณเ์พื่อขอปรับเปลี่ยนงวดและ/หรอืจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดแล้วนั้น หากสหกรณ์ยินยอมผ่อนผนัเวลา
หรืองวดช าระให้ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมให้ถือว่าค าขอ หรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ท าขึ้น
ภายหลังสัญญากู้นี้ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากู้นี้ด้วย 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของหน่วยงานของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จ 
เงินบ านาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดในหน่วยงานเป็นผู้จ่ายให้แก่ข้าพเจ้าเป็นล าดับแรกก่อนเจ้าหนี้รายอื่น แต่ถัดจากหนี้ภาษีอากร
และหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง 
เลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยินยอมให้ลูกหนี้
ของข้าพเจ้าและ/หรือหน่วยงานอ่ืนหักเงินท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิ เพื่อส่งต่อสหกรณ์ตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้ที่ระบุไว้ในข้อ 2.
โดยถือสัญญากูน้ี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของข้าพเจ้าลูกหนี้ของข้าพเจ้าและ/หรือหน่วยงาน
อื่น เพื่อช าระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ และข้าพเจ้าจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการหักเงินได้ของข้าพเจ้าเพื่อส่งช าระหนี้
ดังกล่าวแก่สหกรณ์ โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญากู้นี้ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อน และให้ถือเป็น
สาระส าคัญของการกู้เงินครั้งนี้ด้วย 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอน ย้าย ลาออก หรือพ้นจากราชการหรืองานประจ าไม่ว่ากรณีใดๆ จะแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์        
โอนเงินสะสมค่าหุ้น หักเงินฝาก และเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสหกรณ์ช าระหนี้เงินกู้นี้ได้ โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้า
ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

.................................................................................................ผู้กู ้
/(พลิก) 

คู่ฉบับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 
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ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน  
เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่หน่วยงานจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าว  เพื่อส่งช าระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 
และอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญากู้นี้แก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ โดยให้ถือสัญญากู้นี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
ของหน่วยงานเพื่อรับเงินและช าระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่ยกข้ออ้างใด ๆ ถ้าจะพึงมีมาเป็นข้อต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ของหน่วยงาน 

ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า เมื่อข้าพเจ้าขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือเมื่อพบว่าข้าพเจ้าไม่ให้
ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อจะก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันหรือมีภาระผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว หรือเมื่อข้าพเจ้ายกเลิกความยินยอมตามข้อ 5. หนี้เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดช าระคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

ข้อ 8. สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้เมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) เมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้าน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในค าขอกู้เงิน 
(2.) เมื่อข้าพเจ้ามิได้จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้รายนี้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา      

ที่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ก าหนด 
(3) เมื่อข้าพเจ้าค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัด 

การส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายนี้ 
เมื่อสหกรณ์มีหนังสือแจ้งการผิดสัญญาและก าหนดเวลาให้ข้าพเจ้าแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าว หากข้าพเจ้า

มิได้ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนดนั้น ให้ถือว่าสัญญากู้นี้เป็นอันยกเลิก หนี้เงินกู้รายนี้ถึงก าหนดช าระคืนโดยพลัน ข้าพเจ้า     
จะไม่ยกข้ออ้างใดๆ มาเป็นข้อต่อสู้อีก สหกรณ์มีสิทธิบังคับช าระหนี้ได้ทันที โดยข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
และค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญากู้นี้ รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวงบรรดาที่สหกรณ์ต้องเสียไปในการเรียกร้อง 
หรือฟ้องร้องเพ่ือบังคับให้ช าระหนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย 

ข้อ 9. เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้เงินกู้นี้ ข้าพเจ้าได้จัดหาผู้ค้ าประกัน / หลักประกัน ในการกู้เงินครั้งนี้ โดยสหกรณ์  
จะจัดท าสัญญาค้ าประกันให้มีค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันไว้หน้าสัญญาค้ าประกันมีข้อความในค าเตือนตรงกับสาระส าคัญในสัญญา  
ค้ าประกัน 

ข้อ 10. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมาย หรือตามสัญญาก าหนดให้แจ้ง หรือ 
บอกกล่าวเป็นหนังสือ เมื่อสหกรณ์ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในสัญญานี้ หรือที่อยู่
ที่ข้าพเจ้าแจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุด ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถาม 
หรือหนังสืออ่ืนใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ 

ข้อ11. ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการด าเนินการและประกาศของสหกรณ์ 
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้นี้ด้วย 

ข้อ 12. ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูล  
ส่วนบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญากู้นี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้       
ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุข้างต้น และได้มอบส าเนาหรือคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับแล้ว 

 
ลงชื่อ...............................................................................ผู้กู้และผู้รับเงินกู ้

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

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

 
(รายการข้างล่างนี้ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์) 

เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจสอบสัญญา ลายมือช่ือ เอกสารส าเนาทะเบยีนบ้านและบัตรประจ าตัวของผู้กู้แล้ว ถูกต้องครบถ้วนตรงกันทุกประการ 
 

ลงชื่อ..................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 
ลงชื่อ...................................................................ผู้จัดการ 









สัญญากู้เลขที่.......................................... 
ลงวันที.่.................................................. 

สัญญาค ้าประกันเงินกู ้
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 

วันท่ี.................................................................................. 
ข้าพเจ้า.......................... .............................................................อายุ................. ปีเลขทะเบียนสมาชิก     

เริ่มรับราชการตั้งแต่ พ.ศ. ........................................ .ผู้ค้ าประกัน ปัจจุบันเป็น ข้าราชการตุลาการข้าราชการลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานเนติบัณฑิตยสภาข้าราชการบ านาญ สังกัดที่รับเงินเดือน……………………………………………………….. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่อยู่เลขที่............................หมู่/ซอย..................................ถนน.........................................................
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ.............................................................จังหวัด................................................................  

ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านที่อยู่เลขท่ี.................................หมู่/ซอย................................ถนน..................................................
แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ.............................................................จังหวัด.................................................................  

ขอท าสัญญาฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจ ากัดซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ตามที่(ช่ือผู้กู้)................................................................................................ผู้กู้ ได้กู้เงินของสหกรณ์ ซึ่งมีความมุ่งหมาย
ตามค าขอกู้......................................และตามสัญญากู้เงินเลขท่ี................................ลงวันท่ี................................................................... 

เป็นเงินจ านวน.........................................................บาท (...........................................................................................................)
ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ....................................................บาทรวม...........................................งวด 

หรือ งวดที่.......................ถึง งวดที่........................... ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ........................................บาท และ
งวดที่.................ถึง งวดที่...................ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ...........................บาท รวม.. .............งวด พร้อมดอกเบี้ย 
คิดเป็นรายวันในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ท่ีจ่าย 

ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดของสหกรณ์ ร้อยละ 17 ต่อปี ทั้งนี้  
ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ยอัตราใหม่
ตามประกาศของสหกรณ์ได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งและให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ช าระหนี้ให้สหกรณ์  
จนครบถ้วน แต่หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา สหกรณ์จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ในกรณีเร่งด่วนสหกรณ์จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทางจดหมาย หรือประกาศสหกรณ์ หรือเว็บไซต์สหกรณ์ 
(www.jus.coj.go.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 2. ผู้ค้ าประกันรับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ท่ีมีต่อสหกรณ์ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้
ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในสัญญากู้นั้นโดยตลอดแล้ว และผู้ค้ าประกันยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ 

ข้อ 3. กรณีผู้กูไ้ม่ช าระหนี้ และ/หรือผิดนดัช าระหนี้ตามสัญญากู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้กู้ล้มละลาย หรือตาย หรือเป็นบุคคล 
ไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นท่ีอยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอื่นใดอันท าให้สหกรณไ์มไ่ด้รับช าระหนีต้ามสัญญากู้ 
ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผดิช าระหนีต้ามที่ระบุไว้ในสญัญานี้ทุกประการ 

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้
ของหน่วยงานของผู้ค้ าประกันหักเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดในหน่วยงานเป็นผู้จ่ายให้แก่          
ผู้ค้ าประกัน ณ ที่จ่าย เป็นล าดับแรกก่อนเจ้าหนี้รายอื่น แต่ถัดจากหนี้ภาษีอากรและหักเงินเข้ากองทุนที่ผู้ค้ าประกันต้องถูกหัก         
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ งยินยอมให้ลูกหนี้ของข้าพเจ้า และ/หรือ หน่วยงานอื่นหักเงินที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิ เพื่อน าส่งช าระหนี้ที่ผู้ค้ าประกันจะต้องช าระแทนผู้กู้แก่สหกรณ์ต่อไป โดยถือสัญญาค้ าประกันนี้                
เป็นหลักฐานในการยื่นต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของผู้ค้ าประกัน ลูกหนี้ของข้าพเจ้าและ/หรือหน่วยงานอื่น เพื่อ    
ช าระหนี้ที่ค้ าประกันนี้แทนผู้ค้ าประกันได้ และผู้ค้ าประกันจะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการหักเงินได้ของผู้ค้ าประกัน     
เพื่อส่งช าระหนี้ดังกล่าวแก่สหกรณ์ โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกันเงินกู้ให้เสร็จสิ้น
ครบถ้วนก่อน และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว 

ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ค ้าประกัน 
/ (พลิก) 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

http://www.jus.coj.go.th/
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ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมลูส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 
ข้อ 6.  ในการติดต่อข้าพเจ้าขอยืนยันให้จัดส่งเอกสารต่างๆ ให้กับข้าพเจ้าตามที่อยู่ คือที่อยู่เลขท่ี...................................................

หมู่/ซอย.....................ถนน..................................แขวง/ต าบล.....................เขต/อ าเภอ............................จังหวัด........................................ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันได้เปลี่ยนแปลงช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ที่ท างาน ผู้ค้ าประกันจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  มิฉะนั้นให้ถือว่าที่อยู่และ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นท่ีอยู่ท่ีติดต่อและข้อมูลที่ถูกต้องของข้าพเจ้า 
ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับท่ีตกลงกันไว้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือ

ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ค ้าประกัน 

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

ต้าแหน่ง....................................................................................... 

ลงชื่อ.........................................................................................พยาน 

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

ต้าแหน่ง.......................................................................................... 

ขอรับรองว่า ลายมือชื่อของผู้ค ้าประกันในสญัญานี เป็นลายมือชื่อของผู้ค ้าประกันจริง 
(ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป หรือ ตุลาการในหน่วยงานของผู้ค้ าประกัน) 

 
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ให้ค้ารับรอง 

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

ต้าแหน่ง....................................................................................... 
หมายเหตุ 

- สัญญาค ้าประกัน ผู้ค ้าประกันตอ้งเขียนด้วยตนเองทั งฉบับ เท่านั น 
- ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน พยานและผู้ให้ค ารับรอง ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับท่ีลงลายมือช่ือในค าขอกู้และสญัญากู้เงิน 
- ห้ามกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รบัรองลายมือช่ือในสัญญานี้ ให้แก่สมาชิกโดยเดด็ขาด  เว้นแตเ่จ้าหน้าที่สหกรณ์กูเ้อง 
 

(รายการข้างล่างนี ส้าหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์) 
ได้ตรวจสอบสัญญา เอกสารส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกันและลายมือช่ือของผู้ค้ า ประกันแล้ว 

ถูกต้องครบถ้วนตรงกันกับสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ 
 

ลงชื่อ....................................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

(...................................................................................) 
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ค ำเตือนสำ ำร บัผ  ู้ค ำ้ปัะกบส 
 

ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน 
หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนท่ีจะท าหนังสือค้ าประกัน 

การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกันกับสหกรณอ์อมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด (ผู้ให้กู้) เพื่อค้ าประกันหน้ีตามสัญญากู้เงิน
เลขที่...............................................ลงวันที่............................................ระหว่าง  สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด                    
กับ....................................................................................................(ผู้กู้) ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ข้อ 1. ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน 
ข้อ 2. ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างช าระตามสัญญากู้เงินและต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ย 

หรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย 
ข้อ 3. ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681*  

นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าท่ีและความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันได้รับทราบ
ค าเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ..................................................................................ผู้ค ้าประกัน 

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

ต้าแหน่ง..................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................................เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 

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

ต้าแหน่ง..................................................................... 
 
 

หมายเหตุ 
(1) ผู้ค้ าประกันลงลายมือช่ือใน“สัญญาค้ าประกันเงินกู้” ต่อหน้าพยาน และให้ข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไปหรือตุลาการ

รับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ค้ าประกันด้วย 
(2) ต้องลงลายมือช่ือในช่อง (ลงช่ือ) ให้เหมือนในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แนบมา และให้ครบทุกหน้า รวมทั้งพยานและ

ผู้รับรอง หากลงลายมือช่ือไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่เหมือนในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ลูกจ้างสหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณา 
(3) ผู้ค้ าประกันต้องแนบเอกสาร พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาให้เหมือนในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ลูกจ้าง  ดังนี้ 

- ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  / ลูกจ้าง (บัตรหมดอายุไม่รับพิจารณา) 
- ส าเนาภาพถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านตรงกับที่อยู่ในสัญญาค้ าประกัน 
- ใบเปลี่ยนช่ือ /สกุล(ถ้ามี) 

 
*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 681  อันค้ าประกันน้ัน จะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์ 

หนี้ในอนาคต หรือหนี้มีเง่ือนไขจะประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ซึ่งหนี้นั้นอาจเป็นผลได้จริงก็ประกันได้แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์        
ในการก่อหนี้รายที่ค้ าประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จ านวนเงินสูงสุดที่ค้ าประกันและระยะเวลาในการก่อหนี้ท่ีจะค้ าประกัน เว้นแต่เป็นการ
ค้ าประกันเพ่ือกิจการเนื่องกันไปหลายคราวตามมาตรา 699 จะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

 



สัญญากู้เลขที่.......................................... 
ลงวันที.่.................................................. 

สัญญาค ้าประกันเงินกู ้
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 

วันท่ี.................................................................................. 
ข้าพเจ้า.......................... .............................................................อายุ................. ปีเลขทะเบียนสมาชิก     

เริ่มรับราชการตั้งแต่ พ.ศ. ........................................ .ผู้ค้ าประกัน ปัจจุบันเป็น ข้าราชการตุลาการข้าราชการลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานเนติบัณฑิตยสภาข้าราชการบ านาญ สังกัดที่รับเงินเดือน……………………………………………………….. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่อยู่เลขที่............................หมู่/ซอย..................................ถนน.........................................................
แขวง/ต าบล........................................เขต/อ าเภอ.............................................................จังหวัด................................................................  

ภูมิล าเนาตามทะเบียนบ้านที่อยู่เลขท่ี.................................หมู่/ซอย................................ถนน..................................................
แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ.............................................................จังหวัด.................................................................  

ขอท าสัญญาฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมจ ากัดซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ตามที่(ช่ือผู้กู้)................................................................................................ผู้กู้ ได้กู้เงินของสหกรณ์ ซึ่งมีความมุ่งหมาย
ตามค าขอกู้......................................และตามสัญญากู้เงินเลขท่ี................................ลงวันท่ี................................................................... 

เป็นเงินจ านวน.........................................................บาท (...........................................................................................................)
ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ....................................................บาทรวม...........................................งวด 

หรือ งวดที่.......................ถึง งวดที่........................... ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ........................................บาท และ
งวดที่.................ถึง งวดที่...................ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ...........................บาท รวม.. .............งวด พร้อมดอกเบี้ย 
คิดเป็นรายวันในอัตราตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ท่ีจ่าย 

ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้กู้ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนไม่เกินอัตราสูงสุดของสหกรณ์ ร้อยละ 17 ต่อปี ทั้งนี้  
ให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้คิดดอกเบี้ยอัตราใหม่
ตามประกาศของสหกรณ์ได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งและให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ช าระหนี้ให้สหกรณ์  
จนครบถ้วน แต่หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในสัญญา สหกรณ์จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ในกรณีเร่งด่วนสหกรณ์จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทางจดหมาย หรือประกาศสหกรณ์ หรือเว็บไซต์สหกรณ์ 
(www.jus.coj.go.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ข้อ 2. ผู้ค้ าประกันรับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ท่ีมีต่อสหกรณ์ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้
ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในสัญญากู้นั้นโดยตลอดแล้ว และผู้ค้ าประกันยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ 

ข้อ 3. กรณีผู้กูไ้ม่ช าระหนี้ และ/หรือผิดนดัช าระหนี้ตามสัญญากู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือผู้กู้ล้มละลาย หรือตาย หรือเป็นบุคคล 
ไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นท่ีอยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอื่นใดอันท าให้สหกรณไ์มไ่ด้รับช าระหนีต้ามสัญญากู้ 
ผู้ค้ าประกันยินยอมรับผดิช าระหนีต้ามที่ระบุไว้ในสญัญานี้ทุกประการ 

ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้
ของหน่วยงานของผู้ค้ าประกันหักเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใดในหน่วยงานเป็นผู้จ่ายให้แก่          
ผู้ค้ าประกัน ณ ที่จ่าย เป็นล าดับแรกก่อนเจ้าหนี้รายอื่น แต่ถัดจากหนี้ภาษีอากรและหักเงินเข้ากองทุนที่ผู้ค้ าประกันต้องถูกหัก         
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ งยินยอมให้ลูกหนี้ของข้าพเจ้า และ/หรือ หน่วยงานอื่นหักเงินที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิ เพื่อน าส่งช าระหนี้ที่ผู้ค้ าประกันจะต้องช าระแทนผู้กู้แก่สหกรณ์ต่อไป โดยถือสัญญาค้ าประกันนี้                
เป็นหลักฐานในการยื่นต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของผู้ค้ าประกัน ลูกหนี้ของข้าพเจ้าและ/หรือหน่วยงานอื่น เพื่อ    
ช าระหนี้ที่ค้ าประกันนี้แทนผู้ค้ าประกันได้ และผู้ค้ าประกันจะไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการหักเงินได้ของผู้ค้ าประกัน     
เพื่อส่งช าระหนี้ดังกล่าวแก่สหกรณ์ โดยให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกันเงินกู้ให้เสร็จสิ้น
ครบถ้วนก่อน และผู้ค้ าประกันจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว 

ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ค ้าประกัน 
/ (พลิก) 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

http://www.jus.coj.go.th/
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ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมลูส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 
ข้อ 6.  ในการติดต่อข้าพเจ้าขอยืนยันให้จัดส่งเอกสารต่างๆ ให้กับข้าพเจ้าตามที่อยู่ คือที่อยู่เลขท่ี...................................................

หมู่/ซอย.....................ถนน..................................แขวง/ต าบล.....................เขต/อ าเภอ............................จังหวัด........................................ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันได้เปลี่ยนแปลงช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ที่ท างาน ผู้ค้ าประกันจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  มิฉะนั้นให้ถือว่าที่อยู่และ

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นท่ีอยู่ท่ีติดต่อและข้อมูลที่ถูกต้องของข้าพเจ้า 
ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับท่ีตกลงกันไว้ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือ

ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ค ้าประกัน 

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

ต้าแหน่ง....................................................................................... 

ลงชื่อ.........................................................................................พยาน 

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

ต้าแหน่ง.......................................................................................... 

ขอรับรองว่า ลายมือชื่อของผู้ค ้าประกันในสญัญานี เป็นลายมือชื่อของผู้ค ้าประกันจริง 
(ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไป หรือ ตุลาการในหน่วยงานของผู้ค้ าประกัน) 

 
ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ให้ค้ารับรอง 

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

ต้าแหน่ง....................................................................................... 
หมายเหตุ 

- สัญญาค ้าประกัน ผู้ค ้าประกันตอ้งเขียนด้วยตนเองทั งฉบับ เท่านั น 
- ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน พยานและผู้ให้ค ารับรอง ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับท่ีลงลายมือช่ือในค าขอกู้และสญัญากู้เงิน 
- ห้ามกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รบัรองลายมือช่ือในสัญญานี้ ให้แก่สมาชิกโดยเดด็ขาด  เว้นแตเ่จ้าหน้าที่สหกรณ์กูเ้อง 
 

(รายการข้างล่างนี ส้าหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์) 
ได้ตรวจสอบสัญญา เอกสารส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกันและลายมือช่ือของผู้ค้ า ประกันแล้ว 

ถูกต้องครบถ้วนตรงกันกับสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ 
 

ลงชื่อ....................................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

(...................................................................................) 
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ค ำเตือนสำ ำร บัผ  ู้ค ำ้ปัะกบส 
 

ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน 
หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนท่ีจะท าหนังสือค้ าประกัน 

การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกันกับสหกรณอ์อมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด (ผู้ให้กู้) เพื่อค้ าประกันหน้ีตามสัญญากู้เงิน
เลขที่...............................................ลงวันที่............................................ระหว่าง  สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด                    
กับ....................................................................................................(ผู้กู้) ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

ข้อ 1. ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน 
ข้อ 2. ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างช าระตามสัญญากู้เงินและต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ย 

หรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย 
ข้อ 3. ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 681*  

นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าท่ีและความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันได้รับทราบ
ค าเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ..................................................................................ผู้ค ้าประกัน 

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

ต้าแหน่ง..................................................................... 

ลงชื่อ.................................................................................เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 

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

ต้าแหน่ง..................................................................... 
 
 

หมายเหตุ 
(1) ผู้ค้ าประกันลงลายมือช่ือใน“สัญญาค้ าประกันเงินกู้” ต่อหน้าพยาน และให้ข้าราชการระดับช านาญการขึ้นไปหรือตุลาการ

รับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ค้ าประกันด้วย 
(2) ต้องลงลายมือช่ือในช่อง (ลงช่ือ) ให้เหมือนในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แนบมา และให้ครบทุกหน้า รวมทั้งพยานและ

ผู้รับรอง หากลงลายมือช่ือไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่เหมือนในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ลูกจ้างสหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณา 
(3) ผู้ค้ าประกันต้องแนบเอกสาร พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาให้เหมือนในบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ / ลูกจ้าง  ดังนี้ 

- ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  / ลูกจ้าง (บัตรหมดอายุไม่รับพิจารณา) 
- ส าเนาภาพถ่ายส าเนาทะเบียนบ้านตรงกับที่อยู่ในสัญญาค้ าประกัน 
- ใบเปลี่ยนช่ือ /สกุล(ถ้ามี) 

 
*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 681  อันค้ าประกันน้ัน จะมีได้แต่เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์ 

หนี้ในอนาคต หรือหนี้มีเง่ือนไขจะประกันไว้เพื่อเหตุการณ์ซึ่งหนี้นั้นอาจเป็นผลได้จริงก็ประกันได้แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์        
ในการก่อหนี้รายที่ค้ าประกัน ลักษณะของมูลหนี้ จ านวนเงินสูงสุดที่ค้ าประกันและระยะเวลาในการก่อหนี้ท่ีจะค้ าประกัน เว้นแต่เป็นการ
ค้ าประกันเพ่ือกิจการเนื่องกันไปหลายคราวตามมาตรา 699 จะไม่ระบุระยะเวลาดังกล่าวก็ได้ 

 




