






 
 

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 



 - 2 - 

 
 

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 

เซ็นก ากับ 



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 

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 



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 
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 ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันต้องชําระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  ผู้ค้ําประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของหน่วยงานของผู้ค้ําประกันหักเงินได้รายเดือน เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ รวมทั้งเงินประเภทอ่ืนใด
ในหน่วยงานเป็นผู้จ่ายให้แก่ผู้ค้ําประกัน ณ ที่จ่าย เป็นลําดับแรกก่อนเจ้าหน้ีรายอื่น แต่ถัดจากหน้ีภาษีอากรและหักเงิน
เข้ากองทุนที่ผู้ค้ําประกันต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
ยินยอมให้ลูกหน้ีของข้าพเจ้า และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนหักเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิ เพ่ือนําส่งชําระหน้ีที่ผู้ค้ําประกัน
จะต้องชําระแทนผู้กู้แก่สหกรณ์ต่อไป โดยถือสัญญาค้ําประกันน้ีเป็นหลักฐานในการยื่นต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินได้ของผู้ค้ําประกัน ลูกหน้ีของข้าพเจ้า และ/หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือชําระหน้ีที่ค้ําประกันน้ีแทนผู้ค้ําประกันได้ และ
ผู้ค้ําประกันจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการหักเงินได้ของผู้ค้ําประกันเพ่ือส่งชําระหน้ีดังกล่าวแก่สหกรณ์ 
โดยให้ความยินยอมน้ีมีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ชําระหน้ีตามสัญญาค้ําประกันเงินกู้ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อน และผู้ค้ํา
ประกันจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว 
 ข้อ 5. ในการติดต่อข้าพเจ้าขอยืนยันให้จัดสง่เอกสารต่างๆ ให้กับข้าพเจ้าตามที่อยู่ คือ บ้านเลขที่……………หมู่
ที่…..ถนน/ซอย..................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด........................... 
 ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันได้เปลี่ยนแปลงช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ที่ทํางาน ผู้ค้ําประกันจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ 
มิฉะน้ันให้ถือว่าที่อยู่และข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นที่อยู่ที่ติดต่อและข้อมูลที่ถูกต้องของข้าพเจ้า 
 ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับที่ตกลงกันไว้ทุกประการ 
จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคัญ 
     
 
 
 
 
 
 
ขอรับรองว่า ลายมือชื่อของผู้ค้าํประกันในสัญญานี้เป็นลายมือชื่อของผู้ค้าํประกันจริง 
(ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการระดับชํานาญการขึ้นไป หรือ ตุลาการในหน่วยงานของผู้ค้ําประกัน) 
 

ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ค้ําประกัน 
(.........................................................................................) 

ตําแหน่ง....................................................................................... 
ลงชื่อ.........................................................................................พยาน 

(..........................................................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................................... 

ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ให้คํารับรอง 
        (.........................................................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................................  

หมายเหตุ :  - ลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน พยานและผู้ให้คํารับรอง ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับท่ีลงลายมือชื่อในคําขอกู้และสัญญากู้เงิน 
      - ห้ามกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รับรองลายมือชื่อในสัญญานี้ ให้แก่สมาชิกโดยเด็ดขาด เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์กู้เอง 
 

(รายการข้างล่างนี้สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์) 
  ได้ตรวจสอบสัญญา เอกสารสําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวของผู้ค้ําประกันและลายมือชื่อของผู้ค้ําประกันแล้ว  
        ถูกต้องครบถ้วนตรงกันกับสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ 
                     ลงชื่อ.........................................................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
                     (.........................................................................................) 
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 ข้อ 4. ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันต้องชําระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  ผู้ค้ําประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของหน่วยงานของผู้ค้ําประกันหักเงินได้รายเดือน เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ รวมทั้งเงินประเภทอ่ืนใด
ในหน่วยงานเป็นผู้จ่ายให้แก่ผู้ค้ําประกัน ณ ที่จ่าย เป็นลําดับแรกก่อนเจ้าหน้ีรายอื่น แต่ถัดจากหน้ีภาษีอากรและหักเงิน
เข้ากองทุนที่ผู้ค้ําประกันต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
ยินยอมให้ลูกหน้ีของข้าพเจ้า และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนหักเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิ เพ่ือนําส่งชําระหน้ีที่ผู้ค้ําประกัน
จะต้องชําระแทนผู้กู้แก่สหกรณ์ต่อไป โดยถือสัญญาค้ําประกันน้ีเป็นหลักฐานในการยื่นต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินได้ของผู้ค้ําประกัน ลูกหน้ีของข้าพเจ้า และ/หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือชําระหน้ีที่ค้ําประกันน้ีแทนผู้ค้ําประกันได้ และ
ผู้ค้ําประกันจะไม่กระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการหักเงินได้ของผู้ค้ําประกันเพ่ือส่งชําระหน้ีดังกล่าวแก่สหกรณ์ 
โดยให้ความยินยอมน้ีมีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ชําระหน้ีตามสัญญาค้ําประกันเงินกู้ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนก่อน และผู้ค้ํา
ประกันจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว 
 ข้อ 5. ในการติดต่อข้าพเจ้าขอยืนยันให้จัดสง่เอกสารต่างๆ ให้กับข้าพเจ้าตามที่อยู่ คือ บ้านเลขที่……………หมู่
ที่…..ถนน/ซอย..................................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด........................... 
 ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันได้เปลี่ยนแปลงช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ ที่ทํางาน ผู้ค้ําประกันจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ 
มิฉะน้ันให้ถือว่าที่อยู่และข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นที่อยู่ที่ติดต่อและข้อมูลที่ถูกต้องของข้าพเจ้า 
 ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับที่ตกลงกันไว้ทุกประการ 
จึงได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคัญ 
     
 
 
 
 
 
 
ขอรับรองว่า ลายมือชื่อของผู้ค้าํประกันในสัญญานี้เป็นลายมือชื่อของผู้ค้าํประกันจริง 
(ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการระดับชํานาญการขึ้นไป หรือ ตุลาการในหน่วยงานของผู้ค้ําประกัน) 
 

ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ค้ําประกัน 
(.........................................................................................) 

ตําแหน่ง....................................................................................... 
ลงชื่อ.........................................................................................พยาน 

(..........................................................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................................... 

ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ให้คํารับรอง 
        (.........................................................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................................  

หมายเหตุ :  - ลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน พยานและผู้ให้คํารับรอง ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับท่ีลงลายมือชื่อในคําขอกู้และสัญญากู้เงิน 
      - ห้ามกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์รับรองลายมือชื่อในสัญญานี้ ให้แก่สมาชิกโดยเด็ดขาด เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์กู้เอง 
 

(รายการข้างล่างนี้สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์) 
  ได้ตรวจสอบสัญญา เอกสารสําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวของผู้ค้ําประกันและลายมือชื่อของผู้ค้ําประกันแล้ว  
        ถูกต้องครบถ้วนตรงกันกับสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ 
                     ลงชื่อ.........................................................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
                     (.........................................................................................) 
               
 
 






