
คำช้ีแจงการจัดพิมพชุดเอกสารค้ำประกนัสัญญากูเงินสามัญดวยตนเอง 

1. คำเตือนสำหรับผูคำ้ประกัน 

 จัดพิมพ 1 ใบ / 1 หนา 

2. หนังสือคำ้ประกันเงินกูสามญั 

 จัดพิมพ 1 ใบ / หนาหลัง 

3. หนังสือยินยอมหักเงินชำระหนี้สหกรณออมทรพัยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

 จัดพิมพ 2 ใบ / หนาหลัง 

 

หมายเหตุ หากสมาชิกไมเขาใจในการจัดพิมพเอกสารกรณุาโทรสอบถามเจาหนาที่ 

  สหกรณ ที่ 0 4524 3223, 0 4525 4102 หรือ 08 1389 9219 ในเวลาทำการ  

 



 

      

 

คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน 

 กอนที ่จะลงนามในสัญญาค้ำประกันเงินกู ควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกันใหเขาใจ      

โดยชัดเจน หากผูค้ำประกนัมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทำสัญญาค้ำประกัน 

 การที่ผู ค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันกับสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด                 

เพื่อค้ำประกันหนี ้ตามสัญญากู ยืมเงิน เลขที่........./.........ลงวันที่....../............./.........ระหวาง สหกรณออมทรัพย

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด (ผูใหกู) กับ นาย/นาง/นางสาว......................................................................(ผูกู) 

ผูค้ำประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูกูในสาระสำคัญ ดังนี้ 

 ขอ 1. ผูค้ำประกันจะตองรับผิดอยางจำกัดไมเกินวงเงินตามที่กำหนดในหนังสือสัญญากู 

 ขอ 2. ผูค้ำประกันจะรับผิดชอบตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผู กู คางชำระกับผูใหกู ตามหนังสือสัญญาเงินกูยืมเงิน             

และอาจตองรับผิดชอบชดใชดอกเบี้ยหรอืคาสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดวย 

 ขอ 3. เมื่อผูกู ผิดนัดชำระหนี้ ผูใหกู มีสิทธิ ์เรียกรองและบังคับใหผูค้ำประกันชำระหนี้ทั ้งหมดที่ผูกู คางชำระ    

หลังจากผูใหกูไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกผูค้ำประกันภายใน 30 วัน นับแตวนัที่ผูกูผิดนัดชำระหนี ้

 ขอ 4. เปนสัญญาค้ำประกันที่ผู ค้ำประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนได แมวาผู ค้ำประกันจะออกจากการ                   

เปนสมาชิกสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากสหกรณวาผูกู ไดหา                   

ผูค้ำประกันใหม ซึ่งสหกรณไดเชื่อถือและยอมรับเปนผูค้ำประกันแทน 

 ขอ 5.  ผูค้ำประกันไมหลดุพนจากความรับผิดชอบหากผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกูและผูค้ำประกันไดตกลง     

ดวยการผอนเวลาน้ัน 

 นอกจากท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูค้ำประกันยังมีหนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ ตามที่ระบุในสัญญาค้ำประกัน 

 ขาพเจาไดอานและรับทราบคำเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 

        ลงชื่อ...................................................................ผูค้ำประกัน 

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

               ลงชื่อ...................................................................เจาหนาท่ีสหกรณ 

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

 

  
 

 

 



 

      

 

 

 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

หนังสือค้ำประกันเงินกูสามัญ 

 

วันที่............เดือน.........................พ.ศ.............. 

 ขาพเจา.........................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที่............................อายุ...............ป 

เลขประจำตัวประชาชน  ----  เปน        ขาราชการ           พนักงานราชการ        

ลูกจางประจำ        ขาราชการบำนาญ        อื่นๆ   (ระบุ).....................................ตำแหนง..................................                            

โรงเรียนหรือหนวยงาน...........................................................สงักัด.....................................................................................

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่.........................หมูที่...............ถนน.................................... แขวง/ตำบล...........................................                      

เขต/อำเภอ..................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท................................                          

ไดทำหนังสือค้ำประกันไวตอสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธาน ีจำมกัด  ซ่ึงตอไปในหนังสอืค้ำประกันนี้

จะใชคำวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ตามท่ีสหกรณไดให................................................................กูเงิน จำนวน.......................................บาท 

(.....................................................................................) ตามหนังสือเงินกูสามญัท่ี............................./................................ 

ลงวันที่.............................................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาว

พรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย 

 ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวด

ชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู กอนถึงกำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูสามัญนั้น        

โดยตลอดแลวขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระ

ติดพันจะไดชำระครบถวนแลว 

 ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุ           

ให ข  าพเจ าหล ุดพ นจากการค ้ำประก ันรายน ี ้  จนกว าผ ู ท ี ่ ข  าพเจ  าค ้ ำประก ันไว น ี ้ จะ ได  ใหสมาช ิ กอื่ น                                          

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูคำ้ประกันแทนขาพเจา 

 ขอ 4. เมื่อผูกูผิดนัดชำระหนี้ ใหสหกรณมีหนังสือบอกกลาวแกขาพเจา ณ บานเลขที่.............................         

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

รหัสไปรษณีย.......................หรือตามที่ขาพเจาไดแจงเปลี่ยนแปลงใหสหกรณทราบภายหลัง 

 ขอ 5. ถามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกลาวโดยที่ขาพเจาไมแจงใหสหกรณทราบ หากสหกรณมีหนังสือ

บอกกลาว ณ สถานที่ตามขอ 4. ขาพเจามิอาจปฏิเสธหรือโตแยงใดๆ วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึง หรือสหกรณยังไมมี

หนังสือบอกกลาวขาพเจา 

 ขอ 6. เมื่อสหกรณไดแจงใหขาพเจาทราบวา ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู โดยสหกรณมีหนังสือ

บอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผู กู ผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชา                

หรือเจาหนาที่ผูจายเงินซึ่งเปนตัวแทนของหนวยงานราชการหักเงินเดือน เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ หรือเงินไดอ่ืนๆ หกัเงิน 

(โปรดพลิก) 

หนังสือสัญญากูเงินสามัญที…่…………./……………….. 

ชื่อผูกู....................................................................... 



-  2  - 

ไดดังกลาวของขาพเจาเพ่ือสงตอสหกรณ รวมทั้งยินยอมใหสหกรณใชสิทธิยึดหนวงทรัพยสินใดๆ ที่ขาพเจาพึงไดรับ             

จากสหกรณ ไดแกเงินคาหุ น เงินปนผล เงินเฉลี ่ยคืน เงินฝาก และเงินอื ่นๆ ซึ ่งอยู ในการครอบครองของสหกรณ                       

ไวเพื่อรอการชำระหนี้ หรือเพื่อใชชำระหนี้แทนผูกู  และความยินยอมนี้ใหมีอยู ตลอดไป ทั้งนี้ จนกวาจะไดชำระหนี้              

ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ำประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแลว 

 ขอ 7. ในกรณีที ่ขาพเจาไมสามารถดำเนินการใหหนวยงานหักเง ินชำระหนี ้แทนลูกหนี้ไดตามขอ 6                   

ไมวากรณีใดๆ หรือหักเงินไดไมครบจำนวนที่ตองชำระ ขาพเจาตกลงวาจะนำเงินมาชำระหนี้ใหสหกรณภายในเวลา               

ท่ีสหกรณกำหนด 

 ขอ 8. ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไว                 

ใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัดของขาพเจา ใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชำระหนี้          

จนสิ้นเชิง 

 การทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแลว พิจารณา

ไตรตรองโดยรอบคอบเห็นวาถูกตองและสมัครใจเปนผูค้ำประกัน ขาพเจาทราบและเขาใจดีแลววา ตองรับผิดตอสหกรณ

ในฐานะเปนผูค้ำประกัน ถาผูกูผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้น เพื่อเปนหลักฐานจึงลงลายมือชื่อ พรอมกับพยานไวเปนสำคัญ 

                            (ลงชื่อ)....................................................ผูคำ้ประกัน 

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

                                                          (ลงชื่อ)....................................................ผูบังคับบัญชาหนวยงาน/โรงเรียน 

                                  (....................................................) หรอืผูแทน 

                                               (ลงชื่อ)....................................................หัวหนาการเงนิหนวยงาน 

                                                      (....................................................) การเงินโรงเรียน หรือผูแทน 

                       (ลงชื่อ)....................................................ผูเขียน 

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

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

คำยินยอมของคูสมรส 
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูคำ้ประกันมีคูสมรส) 

เขียนที่……………………………………………….. 

วันที่………เดือน……………………พ.ศ……………. 

ขาพเจา..........................................................................เปนคูสมรสของ...................................................................... 

ไดย ินยอมใหค ู สมรสของขาพเจาเปนผู ค ้ำประกันตอสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด                    

ไดตามหนังสือค้ำประกันขางตนนี้ 

                                                      

            …………………………………………….คูสมรสผูค้ำประกัน 

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

                                                                     …………………………………………….ผูบงัคบับัญชาหนวยงาน/โรงเรียน 

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

 
 

 

คำเตือน 

1. โปรดกรอกข อมูลให ถ ูกต องครบถวนยกเวน             

ไมตองลงวันที่ 

2. หามขูดลบหร ือใช น ้ำยาลบคำผิด ยางลบลบ

ขอความโดยเด็ดขาด กรณีมีการแกไข ใหขีดฆา

และลงลายมือชื่อกำกับขอความ ที่แกไข 

ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของคูสมรสขาพเจาจริง 

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

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

ผูค้ำประกัน 



 

      

หนงัสือยินยอมหักเงินชำระหนี้สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกดั 

เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอ่ืนตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

                                                                                               ทำท่ี  สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

                                                                                              171/1 ถนนพนม ตำบลในเมอืง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

           จังหวดัอุบลราชธาน ี34000 

                                                      วันที่.........เดือน.................................พ.ศ................. 

เรื่อง ยินยอมใหสวนราชการหักเงนิชำระหนี้สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอื่น 

เรียน .....................................................................................................................................................................................................................  

 ขาพเจา..................................................................อาย.ุ............ป เลขประจำตัวประชาชน ---- 

ปจจุบันรับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง.....................................................โรงเรียน/หนวยงาน...................................................................... 

แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ...................................จังหวัด..................................สังกัด......................................................................

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด สมาชิกเลขทะเบียนที ่ .....................เปนบุคคลผู ค ้ำประกัน                               

หนี้ เง ินก ู สามัญ หร ือเง ินก ู พ ิเศษ หรือเง ินกู อื ่น ๆ ของ นาย/นาง/นางสาว.. .. .. .. ...... .................. .. .. .. .. .. .. .. ............อายุ..........ป          

เลขประจำตัวประชาชน ---- เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

สมาชกิเลขทะเบียนท่ี.........................อันมีหนี้ผูกพันอยูกับสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด นั้น ขาพเจามีความประสงค

ใหสวนราชการหักเงนิและสงใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอ่ืน ดังนี้ 

 ขอ 1.  เมื ่อปรากฏวาไมสามารถหักเงินของผูกู ส งชำระหนี้ใหแกสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ได                  

ไมวากรณีใด ๆ ขาพเจายินยอมใหหัวหนาหนวยงาน หักเงินเดือนคาจาง เงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจำนวน

ที่สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แจงหักเงินของผู กู  ในแตละเดือน และสงชำระหนี้ ใหสหกรณออมทรัพย

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอื่นแทนขาพเจาทุก ๆ เดือนนับต้ังแตวันที่ไมสามารถหักเงินของผูกูได

เปนตนไป 

 ขอ 2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ หรือขาราชการบำนาญ หรือลูกจาง และผูกูยังคงมีหนี้คางชำระอยูกับสหกรณออมทรัพย

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ขาพเจายินยอมใหหัวหนาหนวยงาน หักเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับ                

จากทางราชการตามจำนวนที่สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แจง และสงเงินจำนวนนั้นใหสหกรณออมทรัพย

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เปนลำดับแรก แทนขาพเจาจนเสร็จการ โดยถือวาหนังสือฉบับนี้เปนหนังสือมอบอำนาจของขาพเจาดวย 

 ขอ 3.  การหักเงินดังกลาวตามขอ 1. และขอ 2. ขางตนไมวากรณีใด เมื่อไดหักชำระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอม              

ใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอื่น โดยไมจำเปนตองบอกกลาว               

ใหขาพเจาทราบและขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาจะไมคัดคานหรือโตแยงหรือฟองรองดำเนินคดี หร ืออางสิทธิเร ียกรอง ใด ๆ เอากับ                   

สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธาน ีจำกดั และสวนราชการ และเจาหนาที่ผูจายเงินแตประการใดทั้งสิ้น 

 ขอ 4.  หนังส ือฉบับนี ้ ใหม ีผลบังคับตั ้งแตบัดนี ้เปนตนไปและใหม ีผลบังคับทุก ๆ ครั ้งตลอดไปที ่ผ ู ก ู  ได ก ู ย ืมเง ินหรือกอหนี้                   

ประเภทตาง ๆ ไมวารูปแบบใด จากสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอีกดวย และขาพเจา             

จะไมถอนการใหคำยินยอมทั้งหมด หรือบางสวนเวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนงัสือจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี 

จำกัด เทานั้น 

 ขอ 5.  ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรฐั หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดแหงหนึ่ง

ที่ขาพเจาโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินเดอืน คาจาง หรือเงินบำนาญ หรือเงินบำเหนจ็ หรือเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ที่ขาพเจามีสิทธิจะไดรับ

จากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี เพื่อสงชำระหนี้ชำระคาหุน หรือเงินอื่น ใหสหกรณออมทรัพย

กระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ

เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยูเพ่ือดำเนินการดังกลาว

ขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 

สำหรับผูค้ำประกันจัดทำ 

(โปรดพลิก) 



-  2  - 

 กรณี ขาพเจามีเงินเดือนคาจางเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด เหลือพอหักชำระหนี้ หากผูบังคับบัญชาในหนวยงานไมยินยอมหักเงิน  

ชำระหนี้ของขาพเจาไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ใหถือวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ ซึ่งไมใชความผิดของขาพเจาที่ไมสามารถ

ชำระหนี้แกสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

 อนึ ่ง ในการนำสงหนังสือยินยอมฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบอำนาจใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด                  

เปนผูดำเนินการนำสงแทนขาพเจาไดจนเสร็จการ 

 หนังสือฉบับนี้ ทำข้ึนในขณะที่ขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี และโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ซึ่งมี 2 ฉบับ โดยตนฉบับหนังสือนี้

สงใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัดและสำเนาคูฉบับใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ไวเปนหลักฐานดวยแลว 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดดำเนินการหักเงินชำระหนี้ใหแกสหกรณออมทรัพยขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด               

เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอ่ืน ตามมาตรา 42/1 แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ตอไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

             

     (ลงชื่อ)...............................................................ผูคำ้ประกัน 

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

ผูใหความยินยอม 

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

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

                 สมาชิกสหกรณออมทรัพย                               สมาชิกสหกรณออมทรัพย 


