
แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของค าขอกู้เงินสามัญ 
 

       เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับเงินตามค าขอกู้โดยเร็ว  โดยสหกรณ์ไม่ต้องส่งคืนไปให้แก้ไข      
ขอได้โปรดตรวจสอบค าขอกู้พร้อมเอกสารค าขอกู้ ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคู่สมรส 
 ส าเนาสลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบัน ให้ผู้กู้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารออมสิน และธนาคารไทยพาณิชย์) 

      เฉพาะหน้าแรกที่มีเลขท่ีบัญชีและชื่อผู้กู้ 
และ ก่อนส่งค าขอกู้ ให้ท่านกรอกแบบค าขอกู้ให้ครบถ้วนถูกต้อง  
  1. สถานที่และวันที่เขียนค าขอกู้ 
  2. เลขทะเบียนสมาชิกทั้งของผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน 
  3. จ านวนเงินที่ขอกู้ท้ังตัวเลขและตัวอักษรถูกต้องตรงกัน 
  4. วัตถุประสงค์ที่ขอกู้ (ในส่วนค าขอกู้  หนังสือกู ้และหนังสือค้ าประกันต้องเหมือนกัน) 
  5. ต าแหน่ง สังกัด หน่วยงานที่ไปช่วยราชการ (ถ้ามี) ของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
  6. หน้า 2  ข้อ 6. สมาชิกท่ีจะเข้าค้ าประกัน ให้ผู้ค้ าประกัน  แจ้งชื่อ -  สกุล อายุ 
     เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร และท่ีอยู่ (บ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล 
      อ าเภอ และจังหวัด) 
  7. เงินได้รายเดือนของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
  8. ลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค้ าประกันในเอกสารทุกฉบับ ต้องเป็นแบบอย่างเดียวกัน 
  9. พยานรับรองลายมือชื่อผู้กู้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน จ ากัด  
          หรือข้าราชการกรมท่ีดิน 
 10. พยานรับรองลายมือชื่อผู้ค  าประกัน ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ค  าประกันซึ่งด ารง 
          ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย 1 คน และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน (ส านักงานเดียวกัน 
 กับผู้ค  าทั ง 2 คน) 
 11. เขียนชื่อนามสกุลให้อ่านได้ชัดเจนภายใต้ลายเซ็นทุกแห่งทั้งของผู้กู้ พยาน ผู้เขียน 
         ผู้ค้ าประกันและคู่สมรส 
 12 . ค ายินยอมของคู่สมรส กรณี โสด/หย่า/ม่าย  ให้ขีดคร่อมเขียน โสด/หย่า/ม่าย 
 13. ในส่วนที่มีการแก้ไข   ลบ  ขีดฆ่า  ให้มีการเซ็นชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 
 14. ให้กรอกข้อความในแบบค าขอกู้เงินสามัญ  หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ และหนังสือ   
        ค้ าประกันครบถ้วนทุกข้อ 
 15. แบบค าขอกู้เงินสามัญท้ังชุด  ขอให้เป็นแบบพิมพ์ของสหกรณ์  โดยเอกสารหน้า 1 - 2  
      และหน้า 3 - 4 ต้องอยู่ในหน้ากระดาษแผ่นเดียวกัน 
 16. หนังสือค้ าประกันหากจ านวนเงินกู้ตัวเลขและตัวอักษรมีรอยลบแก้ไข  ขอให้ผู้ค้ าประกัน 
        เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับรอยลบแก้ไข 
 

ด้วยความขอบคุณ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน  จ ากัด 
 



 

 

ค าขอกู้เงินสามัญ 
                          เขียนที่…………………..…………………..………  

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด 
ข้อ 1 ข้าพเจ้า………………………..…………………..……..………….…..สมาชิกเลขทะเบียน.………..………..อายุ……………..…….ปี  
รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง………………………………………………………..………………………..………….............…….……. 
ส านัก/กอง/ส านักงานท่ีดิน………………………………………….…...หรือได้ช่วยราชการอยู่ท่ี…………..…………………..……………….. 
เงินได้รายเดือน……………………………………………..….....บาท   ปัจจุบันถูกหัก  (นอกจากหักช าระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ)์  
  ภาษี.................บาท    ก.บ.ข.………….….บาท    ธนาคาร.......…….…………….บาท    อื่น  ๆ…………………. 
โดยข้าพเจ้าได้แนบสลิปเงินเดือนฯ สุดท้าย และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้ส่งเงินของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและเงินอื่นใด ของข้าพเจ้าต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด 
เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร...............……………………………………………………….ที่อยู่………………………………………………………. 
……………………………………………….…………………………………….………………………………...........................................................
โทรศัพท(์ที่สามารถติดต่อได้)……………………………………………………………..มีบุตรอยู่ในอุปการะจ านวน…………….….…….คน  
ช่ือคูส่มรส…………………………………………………………………..…….อาย…ุ…………ปี  อาชีพ………………………….….…………………. 
สถานท่ีท างาน………………………….………………………….….………..…………….ต าแหน่ง………………….………………………………….. 
รายได้ปัจจุบันต่อเดือน………………………..บาท   
ข้อ  2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์   จ านวน………………………………บาท (………………………………… 
…………………………………………………………..………)    โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้…………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
และข้าพเจ้าขอให้จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์   ธนาคาร……………………………………………………………………………. 
สาขา…………………………………………………………….ช่ือบัญชีผู้กู้……………………………………………………………………………………. 
บัญชีเลขท่ี…………………………………………………………………. 
โดยข้าพเจ้ายินยอมให้หักค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากเงินกู้ที่ข้าพเจ้ าได้รับ  (สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ เฉพาะ
ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด   ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด  และธนาคารออมสิน  เท่านั น) 
ข้อ  3 ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม…………….หุ้น  เป็นเงิน……………………บาท  และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนอยู่ในอัตรา…………………….…..บาท 
ข้อ  4 ข้าพเจ้ามีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์  ในฐานะผู้กู้ และภาระผูกพันในการช าระหนี   ดังต่อไปนี ้
 4.1   เงินกู้สามัญ/พิเศษหนังสือกู้ที่……………………...……./………………………...ลงวันที่……………………………………....

ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท 
 4.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หนังสือกู้ที่ .…………………….../……………….………….ลงวันท่ี……………..……………………….. 

ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท 
        4.3 บัตรเครดติ        ไม่มี            ม ี   ธนาคาร .................................... วงเงิน ........................... บาท 
  ธนาคาร ........................... วงเงิน .................. บาท และธนาคาร ........................... วงเงิน .................. บาท 
  

 4.4  อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................................................................. 
  ....................................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................................ 

/  ข้อ  5.  ทรัพย์สิน… 

รับวันท่ี………………………….... 

เลขท่ี……………………………… 
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ข้อ 5 ทรัพย์สินของผู้กู้ / คู่สมรส 

  อสังหาริมทรัพย์ ( ที่ดิน  ที่ดินพร้อมบ้าน   ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์  ห้องชุด  ฯลฯ) 

             เนื้อท่ี………………ตารางวา / ตารางเมตร   มูลค่าประมาณ……………..บาท  ตั้งอยู่……………………………..…. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ไม่มี        มี  ติดภาระจ านอง กับ………………..……………………….วงเงิน…………….………….…..บาท 

   ไม่มี        มี  ผ่อนช าระกับ……………………….…...……….….……….เดือนละ……..……….…..….…บาท      

     ครบก าหนดผ่อนช าระ………………………………. 

  รถยนต์  /  รถจักรยานยนต ์

        ประเภท………..…….ยี่ห้อ………………………...ปี…………..………หมายเลขทะเบียน……..……..….มลูค่าประมาณ 

         ………………..บาท      ไม่มภีาระการผ่อนช าระ       ผ่อนช าระเดือนละ……………….....………….บาท 

   ครบก าหนดผ่อนช าระ…………………………………………….. 

  อื่น  ๆ  (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

ข้อ  6 นอกจากเงินค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่นสหกรณ์   ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันด้วยบคุคลดังต่อไปนี้  คือ 

สมาชกิที่จะเข้าค  าประกัน 

(1) ช่ือ…………………………………………….อายุ…………ปี  เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….         
          ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………….....………… 

(2) ช่ือ…………………………………………….อายุ…………ปี  เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….         
          ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………….....………… 

(3) ช่ือ…………………………………………….อายุ…………ปี  เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….         
          ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………….....………… 

 

ค าเสนอค  าประกัน 

ล า 

ดับ 

ที ่

ช่ือ  -  สกุล 

สมาชิก 

เลข

ทะเบียน 

ที ่

รับราชการหรือ

งานประจ าใน

ต าแหน่งและสังกัด 

เงินได ้

รายเดือน 

(บาท) 

เป็นผู้ค้ าประกัน 

รายอื่นตาม

หนังสือ 

ค้ าประกันท่ี 

และช่ือผู้กู ้

ข้าพเจ้าผูกพันตน 

ที่จะเข้าค้ าประกัน

ตามค าขอกู้ข้างต้นนี้ 

จึงลงลายมือช่ือไว้

เป็นส าคญั 

1 
      

2 
      

3 
      

 

/  ข้อ  7.   ข้าพเจ้า… 
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ข้อ  7 ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันอย่างอ่ืน  ดังนี้  (ตามส าเนาที่แนบมาพร้อมนี้) 

               หลักทรัพย์รัฐบาล          เงินฝากในสหกรณ์         90%  ของค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (กรณีกู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค  าประกันจะใช้แบบค าขอกู้เงินสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค  าประกัน) 

ข้อ  8 ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอช าระเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ…………….………..……..……บาท  

(และดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) เป็นจ านวน…….……………………………………….งวด  ตั้งแต่เดือนที่เริ่มคิดดอกเบี้ย  

และข้าพเจ้าได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้มาพร้อมนี้แล้ว 

ข้อ  9 ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้ คู่สมรสได้ให้ค ายินยอมและได้แนบเป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนี้ด้วยแล้ว 

ข้อ  10  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องหรือถูกบังคับคดีทั งทางแพ่งและทางอาญา หรือไม่อยู่ในระหว่าง

ถูกบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพย์สินช าระหนี และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และตกลงยินยอมปฏิบัติ

ตามระเบียบการให้เงินกู้ของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้ขอกู ้

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

 

ค ารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของผู้ขอกู้ 
 

วันท่ี................................................................ 
 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็และตามที่ไดส้อบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกู้รายนี้ ดังนี ้

(1)   ขอรับรองว่า ถ้าให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้รายนี้แล้ว จะสามารถหักเงินได้รายเดือนส่งสหกรณ์ได ้

(2)   ผู้ขอกูร้ายนี้ ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจ า 

 

 

 (ลงลายมือช่ือ) ........................................................................ ผู้ให้ค ารับรอง 

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

ต าแหน่ง ........................................................................   

วันท่ี ........................................................................   
 

หมายเหตุ  1.   ผู้บังคับบัญชาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา  ผู้อ านวยการส านัก   
      ผู้อ านวยการกอง  เท่านั้น 
2. ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  เจ้าพนักงานท่ีดินสาขา ผู้อ านวยการ 
      ส านัก  ผู้อ านวยการกอง  ให้ลงลายมือช่ือรับรองตนเอง 

 
/  (รายการ... 
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(รายการต่อไปนี   เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ านวนเงินกู้…………………………….บาท 

เงินได้รายเดือน 
(บาท) 

เงินค่าหุ้น 
(บาท) 

จ ากัด 
วงเงินกู้ (บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้ 
คงเหลือ (บาท) สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน รวม 

 
 

      

                

บันทึกการวินิจฉัย 
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู้สามัญในการประชุม   
ครั้งท่ี…………..........วันท่ี………………………………………………… 
ลงมต ิ
          อนุมัติจ านวน…….……..…….….…………….…….บาท 
         ส่งงวดละ…..…………./…...….../…..…….….งวดสดุท้าย 

 
                   .………………………………  เลขานุการ 

 

เสนอ  คณะกรรมการด าเนินการ 
         ในการประชุม  ครั้งท่ี…………….…….………………..…. 
วันท่ี………………………………………………….………….…………… 

  อนุมัติให้กู้ได้      
  ไม่อนุมัติ     

 
                   .………………………………  เลขานุการ 

ค าเตือน 
โปรดอ่านค าเตือนและกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง 

1.  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้ด้วยลายมือช่ือตนเองหรือพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วน 
2.  ต้องจัดท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ จ านวน 2 ชุด และหนังสือค้ าประกันมาพร้อมค าขอกู้ 
3.   ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวข้าราชการ 

ที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้และผู้ค้ าประกันซึ่งเจ้าของบัตรเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง พร้อมกับ ลงวัน เดือน ปี   
ที่รับรอง 

4.  ต้องแนบสลิปเงินเดือน ๆ สุดท้าย และสลิปแจ้งหนี้กรณีมีบัตรเครดิต (ถ้ามี) ในกรณีที่สหกรณ์ตรวจสอบแล้ว
 ปรากฏว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง สหกรณ์อาจก าหนดมาตรการทั งทางแพ่งและทางอาญา และระงับการกู้ตาม
 ระยะเวลาทีค่ณะกรรมการก าหนด  
5.     พยานในหนังสือกู้  ต้องเป็นข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์  (ต้องไม่เป็นคู่สมรสหรือมีส่วนได้ 
       ส่วนเสียในการกู้เงิน) 
6.  พยานในหนังสือค  าประกัน ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ าประกันซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย 1 คน   

และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน (ส านักงานเดียวกันกับผู้ค  าทั ง 2 คน) 
7.  ลายมือช่ือของผู้กู้  และผู้ค้ าประกันในค าขอกู้  หนังสือกู้  หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญและส าเนาบัตร

ประจ าตัวต้องเหมือนกันทุกแห่ง  และเหมือนกับตัวอย่างลายมือช่ือตามหลักฐานที่ทางสหกรณ์เก็บรักษาไว้ 
8.  สมาชิกคนหนึ่ งจะค้ าประกันเงินกู้สามัญ มากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้  ข้อความหรือตัวเลขที่มี 

การขีดฆ่า ขูด ลบ ต้องลงลายมือช่ือผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สมรสแล้วแต่กรณีก ากับไว้ทุกแห่ง 
9.  หนังสือค้ าประกันหากจ านวนเงินกู้ตัวเลขและตัวอักษรมีรอยลบแก้ไข  ขอให้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับ  

รอยลบแก้ไข 
10. วงเงินกู้สามัญเมื่อหักค่าหุ้นสะสมแล้ว มีจ านวนเงินเหลือไม่ถึง 1,000,000 บาท ให้มีจ านวนสมาชิกค้ าประกัน 2 คน 

แต่ถ้าวงเงินกู้สามัญเมื่อหักค่าหุ้นสะสมแล้ว มีจ านวนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้มีจ านวนสมาชิกค้ าประกัน   
3  คน  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ 
 

ท่ี………………./…………….. 
              
 

              ช่ือผู้กู…้………………………………………..…………………………………………….   วันท่ี…………….………………………….. 

     ข้าพเจ้า………………………………………………….…อาย…ุ….…...ปี สมาชกิแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด 

เลขทะเบยีนที…่…………………………….  รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง………………….………………………………….. 

สังกัด…………………………………………..…………ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี………….…………ถนน…………………………….……………..……. 

ต าบล/แขวง………………………………….………อ าเภอ/เขต………………….……….………………จังหวัด………………………………..…. 

โทรศัพท์…………………….…..…... เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่ ....................................................................... (13 หลัก)    

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ท าหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ให้กู้” 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ผู้กู้ ได้กู้ เงินจากผู้ ให้กู้ เป็นจ านวน…….……………………..………บาท (…..……………………………….……… 

……….……………………………………………………………...……) และผู้กู้ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนี้ในวันท าหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว 

ข้อ   2 ผู้กู้สัญญาว่าจะน าเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้………………..…………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

ข้อ   3 ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)……………..…………….……….บาท   

โดยยินยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ก าหนด รวม (ตัวอักษร)…………………….……..งวด  เว้นแต่งวดสุดท้าย 

เป็นจ านวนเงิน  (ตัวอักษร)………………………..….….บาท   ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…………….….…………….เป็นต้นไป    

โดยตกลงช าระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ทุกวันสิ้นเดือน  ไปจนกว่าจะครบตามจ านวนหนี้ 

ข้อ   4 ผู้กู้สัญญาว่า หากไม่สามารถผ่อนช าระได้ตรงตามงวด หรือตามจ านวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในข้อ 3 

และผู้กู้ ได้ยื่นค าร้องหรือท าบันทึกข้อตกลงต่อผู้ ให้กู้ เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวด หรือจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวด  

โดยบอกกล่าวและได้รับความยินยอมจากผู้ค้ าประกันแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนช าระให้ 

ผู้กู้จะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย  และยินยอมให้ถือว่าค าร้องหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ท าขึ้นภายหลัง

หนังสือกู้ฉบับน้ี ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือกู้นี้ด้วย  

ข้อ 5 ผู้กู้ยินยอมและร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ราย เดือนของผู้กู้  เมื่อได้รับ

มอบหมายจากผู้ให้กู้โปรดหักจ านวนเงินช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อผู้ให้กู้นั้นจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  เพื่อส่งต่อผู้ให้กู้    

ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้นี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 

 

/ข้อ 6  ตราบใด.. 

หนังสือค้ าประกันท่ี…………………..…ช่ือผู้ค้ าประกัน………..……………………………… 
หนังสือค้ าประกันท่ี…………………..…ช่ือผู้ค้ าประกัน………..……………………………… 
หนังสือค้ าประกันท่ี…………………..…ช่ือผู้ค้ าประกัน………..……………………………… 
หลักประกันอย่างอื่น………………………………………………..………………………………… 

บัญชีเงินกู้ท่ี…………………………………….. 
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 ข้อ 6 ตราบใดที่ผู้กู้มีหนี้อยู่กับสหกรณ์ เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ และได้ขาดจากสมาชิกภาพ ผู้กู้ยินยอม

ให้น าค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใด ท่ีผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ท่ีผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ ตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบสหกรณ์ และให้ถือข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของผู้กู้ที่จะหักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอ านาจด าเนินการ 

 ข้อ 7 ผู้กู ้ย ินยอมให้ถือว่าหนี ้เงินกู้ของผู้กู ้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้อมดอกเบี ้ยทันที    

โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  เมื่อมีกรณีใด ๆ  ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

            (1)    เมื่อผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  

    (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้เงินนั้น 

 (3) เมื่อหลักประกันเงินกู้นี้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา  

ที่คณะกรรมการด าเนินการของผู้ให้กู้ก าหนด 

            (4)   เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือ

ผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายนี้ของผู้กู้ 

                    ในกรณีที่มีเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมานี้เกิดขึ้นหากผู้ให้กู้แจ้งการผิดข้อตกลงในหนังสือกู้ 

และได้ก าหนดเวลาให้ผู้กู้แก้ไขการผิดข้อตกลงดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง  

และผู้กู้มิได้ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนดนั้น  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าหนังสือกู้นี้ เป็นอันบอกเลิกและหนี้ของผู้กู้    

ถึงก าหนดช าระคืนในทันที  โดยผู้กู้จะไม่ยกเหตุข้ออ้างใด ๆ  มาเป็นข้อต่อสู้กับผู้ให้กู้อีก 

                  ในกรณีที ่ผู ้ให้กู ้ยินยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการช าระหนี้ให้กับผู ้กู ้  ผู ้กู ้ถือว่าเป็น การ

กระท าเพื่อประโยชน์ของผู้กู้เอง  โดยผู้ให้กู้ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามก าหนดเวลาเดิมที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือกู้นี้ตั้งแต่ต้นและผู้กู้จะ

ไม่ยกเหตุการณผ์่อนเวลาดังกล่าวมาเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด  หรือเหตุผิดข้อตกลงตามหนังสือกู้นี้ด้วย 

ข้อ 8 ผู้กู ้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของผู ้ให้กู ้ว่า ถ้าผู ้กู ้โอน  หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ 

หรืองานประจ า  ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

              ถ้าผู้กู้ไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงิน

บ าเหน็จ  บ านาญ  เงิน กบข.  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้  

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อผู้ให้กู้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

ข้อ 9 ผู้กู้ตกลงจัดหาผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินของผู้กู้ต่อผู้ให้กู้โดยตกลงกันว่าจะจัดให้มีการท าหนั งสือ 

ค้ าประกันท่ีมีข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ าประกัน มีสาระส าคัญตรงกับค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกัน ทุกประการ 

ข้อ   10 ผู้กู้ตกลงน าหลักทรัพย์อย่างอื่น  คือ  …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…..…………มาเป็นหลักประกันเงินกู้ 

ข้อ 11 ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวทุกชนิดให้ผู้กู้ทราบทางต้นสังกัดของผู้กู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือกู้  

เฉพาะผู้กู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน   

จ ากัด  ส่วนผู้กู้ที่โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจ าส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือ 

ครั้งหลังสุด  หากมิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงจะส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือกู้  

 

/ข้อ 12 หากมีการ... 
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ข้อ  12 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือกู้นี้  ผู้กู้ยินยอมให้ ผู้ให้กู้ฟ้องคดีได้ที่ศาล 

ซึ่งมีเขตอ านาจในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นท่ีตั้งส านักงานผู้ให้กู้ 
 

 หนังสือกู้นี้ท าขึ้นไว้โดยมีคู่ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ณ  วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และมอบคู่ฉบับ  

ให้ผู้กู้ยึดถือไว้เป็นหลักฐานซึ่งได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  
 

 ........................................................... ผู้กู ้  ……………………….……….…………………. ผู้ให้กู้ 

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

  

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

 

พยาน 

ต าแหน่ง ………………………..…….…………………. 

 

 

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

 ต าแหน่ง ...........................................................   (………..………….………..…..….…………)  

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

เลขทะเบยีนสมาชิก ...........................................................  สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากดั  
 

กรณีไม่มีคู่สมรส   โปรดระบุ     โสด    หย่า    ม่าย 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

เขียนที…่………………………………………………………. 

                          วันท่ี…………………………………………………………….. 

 ข้าพเจ้า นาย / นาง…………………..………………………………………………………………….... เป็นสามี / ภรรยาของ 

นาย / นาง…………………………………………………..…(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมที่ดิน  จ ากัด  ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

…………………………...........…………..…………….  คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

(…………………..…………..……....…………………) 

 

 

………………………..……………………..……………. ผู้กู ้

(…………………..………………….…………………)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ 
 

ท่ี………………./…………….. 
              
 

              ช่ือผู้กู…้………………………………………..…………………………………………….   วันท่ี…………….………………………….. 

     ข้าพเจ้า………………………………………………….…อาย…ุ….…...ปี สมาชกิแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด 

เลขทะเบยีนที…่…………………………….  รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง………………….………………………………….. 

สังกัด…………………………………………..…………ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี………….…………ถนน…………………………….……………..……. 

ต าบล/แขวง………………………………….………อ าเภอ/เขต………………….……….………………จังหวัด………………………………..…. 

โทรศัพท์…………………….…..…... เลขประจ าตัวประชาชน เลขที่ ....................................................................... (13 หลัก)    

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ท าหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ให้กู้” 

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ผู้กู้ ได้กู้ เงินจากผู้ ให้กู้ เป็นจ านวน…….……………………..………บาท (…..……………………………….……… 

……….……………………………………………………………...……) และผู้กู้ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนี้ในวันท าหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว 

ข้อ   2 ผู้กู้สัญญาว่าจะน าเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้………………..…………………..……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

ข้อ   3 ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)……………..…………….……….บาท   

โดยยินยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ก าหนด รวม (ตัวอักษร)…………………….……..งวด  เว้นแต่งวดสุดท้าย 

เป็นจ านวนเงิน  (ตัวอักษร)………………………..….….บาท   ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…………….….…………….เป็นต้นไป    

โดยตกลงช าระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ทุกวันสิ้นเดือน  ไปจนกว่าจะครบตามจ านวนหนี้ 

ข้อ   4 ผู้กู้สัญญาว่า หากไม่สามารถผ่อนช าระได้ตรงตามงวด หรือตามจ านวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในข้อ 3 

และผู้กู้ ได้ยื่นค าร้องหรือท าบันทึกข้อตกลงต่อผู้ ให้กู้ เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวด หรือจ า นวนเงินผ่อนช าระต่องวด 

โดยบอกกล่าวและได้รับความยินยอมจากผู้ค้ าประกันแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนช าระให้ 

ผู้กู้จะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย  และยินยอมให้ถือว่าค าร้องหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ท าขึ้นภายหลัง

หนังสือกู้ฉบับน้ี ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือกู้นี้ด้วย  

ข้อ 5 ผู้กู้ยินยอมและร้องขอให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้  เมื่อได้รับ

มอบหมายจากผู้ให้กู้โปรดหักจ านวนเงินช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อผู้ให้กู้นั้นจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  เพื่อส่งต่อผู้ให้กู้   

ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้นี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 

 

/ข้อ 6  ตราบใด.. 

หนังสือค้ าประกันที…่………………..…ช่ือผู้ค้ าประกัน………..……………………………… 
หนังสือค้ าประกันท่ี…………………..…ช่ือผู้ค้ าประกัน………..……………………………… 
หนังสือค้ าประกันท่ี…………………..…ช่ือผู้ค้ าประกัน………..……………………………… 
หลักประกันอย่างอื่น………………………………………………..………………………………… 

บัญชีเงินกู้ท่ี…………………………………….. 
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 ข้อ 6 ตราบใดที่ผู้กู้มีหนี้อยู่กับสหกรณ์ เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ และได้ขาดจากสมาชิกภาพ ผู้กู้ยินยอม

ให้น าค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใด ที่ผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ท่ีผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ ตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบสหกรณ์ และให้ถือข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของผู้กู้ท่ีจะหักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอ านาจด าเนินการ 

 ข้อ 7 ผู้กู ้ย ินยอมให้ถือว่าหนี ้เงินกู้ของผู้กู ้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้ อมดอกเบี ้ยทันที   

โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  เมื่อมีกรณีใด ๆ  ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 

            (1)    เมื่อผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  

    (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้เงินนั้น 

 (3) เมื่อหลักประกันเงินกู้นี้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา  

ที่คณะกรรมการด าเนินการของผู้ให้กู้ก าหนด 

            (4)   เมื ่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี ้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน   

หรือผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายนี้ของผู้กู้ 

                    ในกรณีที่มีเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมานี้เกิดขึ้นหากผู้ให้กู้แจ้งการผิดข้อตกลงในหนังสือกู้  

และได้ก าหนดเวลาให้ผู้กู้แก้ ไขการผิดข้อตกลงดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง  

และผู้กู้มิได้ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนดนั้น  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าหนังสือกู้นี้ เป็นอันบอกเลิกและหนี้ของผู้กู้   

ถึงก าหนดช าระคืนในทันที  โดยผู้กู้จะไม่ยกเหตุข้ออ้างใด ๆ  มาเป็นข้อต่อสู้กับผู้ให้กู้อีก 

                  ในกรณีที ่ผู ้ให้กู ้ยินยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการช าระหนี้ให้กับผู ้กู ้  ผู ้กู ้ถือว่าเป็น การ

กระท าเพื่อประโยชน์ของผู้กู้เอง  โดยผู้ให้กู้ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามก าหนดเวลาเดิมที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือกู้นี้ตั้งแต่ต้นและผู้กู้จะ

ไม่ยกเหตุการณผ์่อนเวลาดังกล่าวมาเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด  หรือเหตุผิดข้อตกลงตามหนังสือกู้นี้ด้วย 

ข้อ 8 ผู้กู ้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของผู ้ให้กู ้ว่า ถ้าผู ้กู ้โอน  หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ 

หรืองานประจ า  ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

              ถ้าผู้กู้ไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงิน

บ าเหน็จ  บ านาญ  เงิน กบข.  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้ 

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อผู้ให้กู้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

ข้อ 9 ผู้กู้ตกลงจัดหาผู้ค้ าประกันการกู้ยืมเงินของผู้กู้ต่อผู้ให้กู้โดยตกลงกันว่าจะจัดให้มีการท าหนังสือ  

ค้ าประกันท่ีมีข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ าประกัน มีสาระส าคัญตรงกับค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกัน ทุกประการ 

ข้อ   10 ผู้กู้ตกลงน าหลักทรัพย์อย่างอื่น  คือ  …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…..…………มาเป็นหลักประกันเงินกู้ 

ข้อ 11 ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวทุกชนิดให้ผู้กู้ทราบทางต้นสังกัดของผู้กู้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือกู้ 

เฉพาะผู้กู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน   

จ ากัด  ส่วนผู้กู้ที่โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจ าส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือ  

ครั้งหลังสุด  หากมิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงจะส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือกู้  

 

/ข้อ 12 หากมีการ... 
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ข้อ  12 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือกู้นี้  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องคดีได้ที่ศาล  

ซึ่งมีเขตอ านาจในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นท่ีตั้งส านักงานผู้ให้กู ้
 

 หนังสือกู้นี้ท าขึ้นไว้โดยมีคู่ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  ณ  วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และมอบคู่ฉบับ  

ให้ผู้กู้ยึดถือไว้เป็นหลักฐานซึ่งได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  
 

 ........................................................... ผู้กู ้  ……………………….……….…………………. ผู้ให้กู้ 

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

  

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

 

พยาน 

ต าแหน่ง ………………………..…….…………………. 

 

 

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

 ต าแหน่ง ...........................................................   (………..………….………..…..….…………)  

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

เลขทะเบยีนสมาชิก ...........................................................  สังกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากดั  
 

กรณีไม่มีคู่สมรส   โปรดระบุ     โสด    หย่า    ม่าย 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

เขียนที…่………………………………………………………. 

                          วันท่ี…………………………………………………………….. 

 ข้าพเจ้า นาย / นาง…………………..………………………………………………………………….... เป็นสามี / ภรรยาของ 

นาย / นาง…………………………………………………..…(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมที่ดิน  จ ากัด  ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

…………………………...........…………..…………….  คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

(…………………..…………..……....…………………) 

 

 

………………………..……………………..……………. ผู้กู ้

(…………………..………………….…………………)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

 
 

หนังสือค  าประกันส าหรับเงินกู้สามัญ 
ที…่…………/…………. 

ชื่อผู้ค  าประกัน……………………………………….. 
                  วันท่ี…………………………………………… 

 

 ข้าพเจ้า…………………….……………………..………อาย…ุ…….……ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่นิ  จ ากัด   
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………………….…….รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง………………..…………….…….………….... 
สังกัด………………………………..…………………………..ที่อยู่ปัจจบุัน  บ้านเลขท่ี…………………….…ถนน…….……….……..………… 
ต าบล/แขวง…………………….…………….อ าเภอ/เขต……………………..………………………จังหวัด…..……………….………………….. 
โทรศัพท…์………………..……...เลขประจ าตัวประชาชน เลขท่ี ..............................................................................(13 หลัก) 
ขอท าหนังสือค้ าประกันใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่ิน จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันจะใช้ค าว่า“สหกรณ์”   
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้)………………………………….….…..…...............…….กู้เงินไปเป็นจ านวนเงิน
.......…………….…….………….บาท (……….....………………..…………………..………………………………..) ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่
......................./..................ลงวันท่ี.............................................วัตถุประสงค์เพื่อ.............................................................. 
............................................... .......................................................................................................................... ............. 
และผู้กู้ ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้จ านวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย  
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  

ข้อ   2 ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยู่ก่อนสัญญานี้แล้ ว การน าค่าหุ้นมาช าระหนี้เงินกู้   
ต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 

ข้อ   3 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวด
ช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว 
ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

ข้อ   5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์  
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วยโดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
และเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้
สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว 

ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่า  หากย้ายที่อยู่จากภูมิล าเนาดังกล่าวข้างต้นในหนังสือค้ าประกันนี้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบโดยทันที  มิฉะนั้นข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่สหกรณ์อาจได้รับจากการละเลยไม่
แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวตามข้อนี้ด้วย 

 

/ข้อ 7 การค้ าประกัน... 

หนังสือกู้ที…่……..../………... 

ช่ือผู้กู…้………………………… 
ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่ม……….…….หน้า…………….. 



 
 

2 
 

ข้อ   7 การค้ าประกันย่อมผูกพันผู้ค้ าประกันอย่างสมบูรณต์ามสัญญากู้ส าหรบัเงินกู้สามัญและหากผู้กู้ได้ยื่นค า
ร้องหรือท าบันทึกข้อตกลงต่อผู้ให้กู้เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวด หรือจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดโดยบอกกล่าวและได้รับความ
ยินยอมจากข้าพเจ้าแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนช าระให้  ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ 
ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย  และยินยอมให้ถือว่าค าร้องหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ท าขึ้นภายหลังหนังสือกู้ฉบับนี้  
ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือค้ าประกันนี้ด้วย  

  แม้จะปรากฏตามข้ออ้างว่าผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าท าหนังสือกู้ท่ีกล่าวแล้วด้วยความส าคัญผิด
อย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้  โดยผู้ค้ าประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือส าคัญผิดหรือไม่ก็ตาม และผู้ค้ าประกัน  
ไม่พ้นจากความรับผิดอันได้ให้หรืออาจได้ใหไ้ว้แก่สหกรณ์ในขณะท าหนังสือค้ าประกันนี้ 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี ตามสัญญากู้ดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในประเทศไทย โดยผู้กู้ไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนา 
โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค  าประกันช าระหนี ตามสัญญากู้นั นได้ทันที 

ข้อ 9 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือค้ าประกันนี้  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันยินยอม  
ให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขตอ านาจในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นท่ีตั้งส านักงานสหกรณ์ 
 หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว้  ณ  วันที่ซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว  
และให้ถือว่าค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือค้ าประกันด้วย จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ   
ต่อหน้าพยาน  

 

กรณีไม่มีคู่สมรส   โปรดระบ ุ    โสด               หย่า       ม่าย 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส    
(ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 

เขียนที…่………………………………………………..……
 วันท่ี…………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง…………..........................................................………………...…..….……..เป็นสามี / ภรรยาของ
นาย/นาง..........................……………………………..……….(ผู้ค้ าประกัน) ยินยอมใหคู้่สมรสของข้าพเจ้าเปน็ผู้ค้ าประกันเงินกู้
สามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี้และข้าพเจา้ไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 

 ……………….………....……………………. คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
 (………………………….……………………) 

 

 

 ………………………....…………………….. ผู้ค้ าประกัน 
 (……………….….....……………………….)  

  ……………...….……....……………. ผู้ค้ าประกัน  
  (……………......……….……………)   
      
 ………….…….………...….…….……. พยาน  ………….…….………...….…….……. พยาน 
 (…………….....….…....….………….)   (…………….....….…....….………….)  
ต าแหน่ง …………….……….…....……………..  ต าแหน่ง …………….……….…....……………..  

สังกัด …………….……….…....……………..  สังกัด …………….……….…....……………..  
เลขทะเบยีนสมาชิก .…………….…….….………….………  เลขทะเบยีนสมาชิก .…………….…….….………….………  



 

 
   

 

 
 

หนังสือค  าประกันส าหรับเงินกู้สามัญ 
ที…่…………/…………. 

ชื่อผู้ค  าประกัน……………………………………….. 
                  วันท่ี…………………………………………… 

 

 ข้าพเจ้า…………………….……………………..………อาย…ุ…….……ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่นิ  จ ากัด   
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………………….…….รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง………………..…………….…….………….... 
สังกัด………………………………..…………………………..ที่อยู่ปัจจบุัน  บ้านเลขท่ี…………………….…ถนน…….……….……..………… 
ต าบล/แขวง…………………….…………….อ าเภอ/เขต……………………..………………………จังหวัด…..……………….………………….. 
โทรศัพท…์………………..……...เลขประจ าตัวประชาชน เลขท่ี ..............................................................................(13 หลัก) 
ขอท าหนังสือค้ าประกันใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่ิน จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันจะใช้ค าว่า“สหกรณ์”   
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้)………………………………….….…..…...............…….กู้เงินไปเป็นจ านวนเงิน
.......…………….…….………….บาท (……….....………………..…………………..………………………………..) ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่
......................./..................ลงวันท่ี.............................................วัตถุประสงค์เพื่อ.............................................................. 
............................................... .............................................................................................................................. ......... 
และผู้กู้ ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้จ านวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย  
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  

ข้อ   2 ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยู่ก่อนสัญญานี้แล้ว การน าค่าหุ้นมาช าระหนี้เงิ นกู้   
ต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 

ข้อ   3 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวด
ช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว 
ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะ
ได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

ข้อ   5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์  
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วยโดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
และเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้
สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว 

ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่า  หากย้ายที่อยู่จากภูมิล าเนาดังกล่าวข้างต้นในหนังสือค้ าประกันนี้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบโดยทันที  มิฉะนั้นข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่สหกรณ์อาจได้รับจากการละเลยไม่
แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวตามข้อนี้ด้วย 

 

/ข้อ 7 การค้ าประกัน... 

หนังสือกู้ที…่……..../………... 

ช่ือผู้กู…้………………………… 
ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่ม……….…….หน้า…………….. 



 

2 
 

ข้อ   7 การค้ าประกันย่อมผูกพันผู้ค้ าประกันอย่างสมบูรณต์ามสัญญากู้ส าหรบัเงินกู้สามัญและหากผู้กู้ได้ยื่นค า
ร้องหรือท าบันทึกข้อตกลงต่อผู้ให้กู้เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวด หรือจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดโดยบอกกล่าวและได้รับความ
ยินยอมจากข้าพเจ้าแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนช าระให้  ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ 
ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย  และยินยอมให้ถือว่าค าร้องหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ท าขึ้นภายหลังหนังสือกู้ฉบับนี้  
ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือค้ าประกันนี้ด้วย  

  แม้จะปรากฏตามข้ออ้างว่าผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าท าหนังสือกู้ท่ีกล่าวแล้วด้วยความส าคัญผิด
อย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้  โดยผู้ค้ าประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือส าคัญผิดหรือไม่ก็ตาม และผู้ค้ าประกัน  
ไม่พ้นจากความรับผิดอันได้ให้หรืออาจได้ใหไ้ว้แก่สหกรณ์ในขณะท าหนังสือค้ าประกันนี้ 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี ตามสัญญากู้ดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในประเทศไทย โดยผู้กู้ไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนา 
โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค  าประกันช าระหนี ตามสัญญากู้นั นได้ทันที 

ข้อ 9 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือค้ าประกันนี้  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันยินยอม  
ให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขตอ านาจในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นท่ีตั้งส านักงานสหกรณ์ 
 หนังสือค้ าประกันน้ีท าไว้  ณ  วันท่ีซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว และ
ให้ถือว่าค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือค้ าประกันด้วย จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ   
ต่อหน้าพยาน  

 

กรณีไม่มีคู่สมรส   โปรดระบ ุ    โสด               หย่า       ม่าย 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส    
(ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 

เขียนที…่………………………………………………..……
 วันท่ี…………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง…………..........................................................………………...…..….……..เป็นสามี / ภรรยาของ
นาย/นาง..........................……………………………..……….(ผู้ค้ าประกัน) ยินยอมใหคู้่สมรสของข้าพเจ้าเปน็ผู้ค้ าประกันเงินกู้
สามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนีแ้ละข้าพเจา้ไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 

 ……………….………....……………………. คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
 (………………………….……………………) 

 

 

 ………………………....…………………….. ผู้ค้ าประกัน 
 (……………….….....……………………….)  

 

  ……………...….……....……………. ผู้ค้ าประกัน  
  (……………......……….……………)   
      
 ………….…….………...….…….……. พยาน  ………….…….………...….…….……. พยาน 
 (…………….....….…....….………….)   (…………….....….…....….………….)  
ต าแหน่ง …………….……….…....……………..  ต าแหน่ง …………….……….…....……………..  

สังกัด …………….……….…....……………..  สังกัด …………….……….…....……………..  
เลขทะเบยีนสมาชิก .…………….…….….………….………  เลขทะเบยีนสมาชิก .…………….…….….………….………  



 
   

 

 
 

หนังสือค  าประกันส าหรับเงินกู้สามัญ 
ที…่…………/…………. 

ชื่อผู้ค  าประกัน……………………………………….. 
                  วันท่ี…………………………………………… 

 

 ข้าพเจ้า…………………….……………………..………อาย…ุ…….……ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่นิ  จ ากัด   
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………………….…….รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง………………..…………….…….………….... 
สังกัด………………………………..…………………………..ที่อยู่ปัจจบุัน  บ้านเลขท่ี…………………….…ถนน…….……….……..………… 
ต าบล/แขวง…………………….…………….อ าเภอ/เขต……………………..………………………จังหวัด…..……………….………………….. 
โทรศัพท…์………………..……...เลขประจ าตัวประชาชน เลขท่ี ..............................................................................(13 หลัก) 
ขอท าหนังสือค้ าประกันใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่ิน จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันจะใช้ค าว่า“สหกรณ์”   
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้

ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้)………………………………….….…..…...............…….กู้เงินไปเป็นจ านวนเงิน
.......…………….…….………….บาท (……….....………………..…………………..………………………………..) ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่
......................./..................ลงวันท่ี.............................................วัตถุประสงค์เพื่อ.............................................................. 
............................................... .............................................................................................................................. ......... 
และผู้กู้ ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้จ านวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ย 
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  

ข้อ   2 ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยู่ก่อนสัญญานี้แล้ว การน าค่าหุ้นมาช าระหนี้เงินกู้   
ต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 

ข้อ   3 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวด
ช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว 
ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันจะ
ได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

ข้อ   5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์  
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วยโดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
และเงนิอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้
สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว 

ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่า  หากย้ายที่อยู่จากภูมิล าเนาดังกล่าวข้างต้นในหนังสือค้ าประกันนี้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบโดยทันที  มิฉะนั้นข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่สหกรณ์อาจได้รับจากการละเลยไม่
แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวตามข้อนี้ด้วย 

 

/ข้อ 7 การค้ าประกัน... 
 

หนังสือกู้ที…่……..../………... 

ช่ือผู้กู…้………………………… 
ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่ม……….…….หน้า…………….. 
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ข้อ   7 การค้ าประกันย่อมผูกพันผู้ค้ าประกันอย่างสมบูรณต์ามสัญญากู้ส าหรบัเงินกู้สามัญและหากผู้กู้ได้ยื่นค า
ร้องหรือท าบันทึกข้อตกลงต่อผู้ให้กู้เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวด หรือจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดโดยบอกกล่าวและได้รับความ
ยินยอมจากข้าพเจ้าแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนช าระให้  ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ 
ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย  และยินยอมให้ถือว่าค าร้องหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ท าขึ้นภายหลังหนังสือกู้ฉบับนี้  
ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือค้ าประกันนี้ด้วย  

  แม้จะปรากฏตามข้ออ้างว่าผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าท าหนังสือกู้ท่ีกล่าวแล้วด้วยความส าคัญผิด
อย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้  โดยผู้ค้ าประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือส าคัญผิดหรือไม่ก็ตาม และผู้ค้ าประกัน  
ไม่พ้นจากความรับผิดอันได้ให้หรืออาจได้ใหไ้ว้แก่สหกรณ์ในขณะท าหนังสือค้ าประกันนี้ 

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี ตามสัญญากู้ดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในประเทศไทย โดยผู้กู้ไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนา 
โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค  าประกันช าระหนี ตามสัญญากู้นั นได้ทันที 

ข้อ 9 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือค้ าประกันนี้  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันยินยอม 
ให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขตอ านาจในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นท่ีตั้งส านักงานสหกรณ์ 
 หนังสือค้ าประกันน้ีท าไว้  ณ  วันท่ีซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว และ
ให้ถือว่าค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือค้ าประกันด้วย จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ   
ต่อหน้าพยาน  

 

กรณีไม่มีคู่สมรส   โปรดระบ ุ    โสด               หย่า       ม่าย 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส    
(ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 

เขียนที…่………………………………………………..……
 วันท่ี…………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง…………..........................................................………………...…..….……..เป็นสามี / ภรรยาของ
นาย/นาง..........................……………………………..……….(ผู้ค้ าประกัน) ยินยอมใหคู้่สมรสของข้าพเจ้าเปน็ผู้ค้ าประกันเงินกู้
สามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี้และข้าพเจา้ไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 

 ……………….………....……………………. คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
 (………………………….……………………) 

 

 

 ………………………....…………………….. ผู้ค้ าประกัน 
 (……………….….....……………………….)  

 

  ……………...….……....……………. ผู้ค้ าประกัน  
  (……………......……….……………)   
      
 ………….…….………...….…….……. พยาน  ………….…….………...….…….……. พยาน 
 (…………….....….…....….………….)   (…………….....….…....….………….)  
ต าแหน่ง …………….……….…....……………..  ต าแหน่ง …………….……….…....……………..  

สังกัด …………….……….…....……………..  สังกัด …………….……….…....……………..  
เลขทะเบยีนสมาชิก .…………….…….….………….………  เลขทะเบยีนสมาชิก .…………….…….….………….………  


