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คำขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการอันจำเปนอ่ืน 

 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั จำกัด 

 ขาพเจา  นาย  นาง  นางสาว ตำแหนงทางวิชาการ ................................. อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................... 

ชื่อ ....................................................................... นามสกุล ................................................ ฉายา ....................................... 

ชื่อเดิม (สำหรับพระภิกษุ) ......................................................................................................................................... อายุ ........... ป 

เลขทะเบียนสมาชิก ...................................... ตำแหนง ................................................ สวนงาน ........................................... 

มีเงินไดรายเดือนละ ................................ บาท ( .......................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

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

สัญญาจางสิ้นสุด     วันท่ี ...........  เดือน .................................... พ.ศ. ...............  (กรณีลูกจางหรือบุคลากรที่มีกำหนด

ส้ินสุดระยะเวลาจางในสัญญาจางหรือในคำส่ังจาง) 

ที่อยูปจจุบัน ............................................................................................................................................................................. 

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

ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพทที่ทำงาน ......................................... มือถือ ................................................ Email ……………………………….........……  

ขอยื่นความประสงคตอสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกดั ดังตอไปน้ี 

ขาพเจาขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการอนัจำเปนอื่น  จำนวน .......................... บาท ( ........................................................... )   

ขอ 1 วัตถุประสงคในการขอกูเงิน (โปรดกาเคร่ืองหมาย   หนาขอที่ตองการ) 

    เพื่อยานพาหนะ    เพ่ือสงเสริมการประกอบสัมมาอาชีพ   

  เพื่อการศึกษาตอ    เพ่ือชำระหนี้ภายนอก 

(โปรดกรอกรายละเอยีดขางลางตามวัตถปุระสงคที่ขอกู) 

 เพ่ือยานพาหนะ 

 ซ้ือรถยนต  ใหม  เกา ประเภท ...................................... ขนาดเครื่องยนต ............................................ 

ยี่หอ ............................................................... จะซ้ือจากบริษทั/หางหุนสวน/บคุคล .............................................................. 

เปนจำนวนเงิน ...................................... บาท  การซ้ือรถยนตหรือชำระหนี้รถยนตตองทำประกันภัยชั้น 1 

 เพ่ือสงเสริมการประกอบสัมมาอาชพี 

คำขอกูเลขที่ .................................... 

 
วันที่ยื่น ........................................... 

เขียนที่ ................................................ 

          วันที่ ................................................ 
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(1) ลักษณะกิจการ / งานท่ีจะลงทุน ......................................................................................................................... 

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

(2) สถานที่ ................................................................................................................................................................. 

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

(3) แผนงาน / ผลที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน  .................................................................................................... 

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

 (4) การประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ กระทำในเขตใดและไดรับอนุญาตจากทางการ หรือจากเจาของเคหะแลว

หรือยัง (เพราะเหตุผลใด) ........................................................................................................................................................ 

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

(5) ประสบการณเก่ียวกับกิจการที่จะดำเนินการ  ..................................................................................................... 

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

 เพื่อ  การศึกษาตอ  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน   การปฏิบัติงานวิจัย |   ในประเทศ   

ตางประเทศ 

 ของตนเอง   

 ของบุตร ชื่อ .................................................................................................................. อายุ .....................ป 

ณ  ............................................................................................................................................................................. 

ระยะเวลา ............................................ ตั้งแตวันที่ ........................................... ถึงวันที่ ..........................................  

คาใชจายตลอดหลักสูตร .................................................................................. บาท   

ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการศึกษาตอ ดังนี้ หนังสือสำเนาการรับเขาศึกษา สำเนาบัตรประจำตัว

นักศึกษา หรือหนังสือรับรองการผานคัดเลือกเปนนักศึกษา เอกสารลงทะเบียน ใบรับรองเงินของสถาบันการศึกษา และ

เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของมาดวยแลว 

 เพื่อชำระหนี้ภายนอก 

1. ใหแก ...........................................................................................  จำนวนเงิน ..................................................บาท 

เลขที่สัญญาในหนังสือสัญญากู ..................................วันที่ทำสัญญาเงินกู .................................... ระยะเวลา 

............. ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ ................................. ตอป  วันสิ้นสุดสัญญา ............................................ 

2. ใหแก ...........................................................................................  จำนวนเงิน ..................................................บาท 

เลขที่สัญญาในหนังสือสัญญากู ..................................วันที่ทำสัญญาเงินกู .................................... ระยะเวลา 

............. ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ ................................. ตอป  วันสิ้นสุดสัญญา ............................................ 

3. ใหแก ...........................................................................................  จำนวนเงิน ..................................................บาท 

เลขที่สัญญาในหนังสือสัญญากู ..................................วันที่ทำสัญญาเงินกู .................................... ระยะเวลา 

............. ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ ................................. ตอป  วันสิ้นสุดสัญญา ............................................ 

ทั้งนี้ไดสำเนาเอกสารสัญญาหนี้สินเดิมมาประกอบดวยแลว 
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ขอ 2 ในการขอกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาขอนำเงินคาหุนของขาพเจาที่มีอยูในสหกรณ ซึ่งชำระเต็มมูลคาแลว และรวม

เงนิคาหุนท่ีจะมีขึ้นในภายหนา เปนหลักประกันเงนิกู  และขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงนิกูเพิ่มเติม คือ  

 อสังหาริมทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ ............................................................... ผูกู จำนวน ........... รายการ 

1. ........................................................................................... ราคาปะเมิน....................................บาท 

2. ........................................................................................... ราคาปะเมิน....................................บาท 

3. ........................................................................................... ราคาปะเมิน....................................บาท 

 บัญชีเงินฝากในสหกรณชื่อผูกูจำนวนเงิน ............................ บาท ( ........................................................... ) 

 บุคคลดังตอไปนี้  
 

ที่ 
ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน

สมาชิก 

สวนงาน เงินเดือน 
ลามมือชื่อ 

ผูคำ้ประกัน 

1      

2      

3      

ขอ 3  ในการสงเงินงวดชำระคืนเงินกูพิเศษนี้ ขาพเจาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียเปนรายเดือน ตามแบบ

สหกรณ ภายในระยะเวลา ............................ เดือน (ไมเกิน 240 เดือน ) 

ขอ 4 ขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศของสหกรณทุกประการ และ

ขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจาไดระบุไวในคำขอกูนี้ พรอมเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการกูครั้งนี้ เปนความจริง       

ทุกประการ 
 

ลายมือชื่อ .................................................................. ผูขอกู 

                 ( ............................................................... ) ตัวบรรจง 

 กรณีที่ขาพเจา ..................................................................................................................................... ผูกู พนจาก

สภาพการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด หรือพนจากการเปนบุคลากร

มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แตยังมีมูลคาหนี้คงคางอยูผูกูยินยอมใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด หักเงินจากรายการตอไปนี้ เพ่ือชำระหนี้จนครบวงเงินที่เหลืออยู 

   เงินชดเชยผูเกษียณอายุ 10 เดือน 

            กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ 

   กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหบุคลากรทางการศึกษา (ชพค) หรือ 

   อื่น (ระบุ) ................................................................................................................................ 

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ลายมือชื่อ .................................................................. ผูขอกู 

     ( ............................................................... )  
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ขาพเจาขอรับรองวา  

ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมายแตงอยางใด 

   ลงชื่อ .................................................................. ผูขอกู 

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

คำยินยอมคูสมรส 

ขาพเจายินยอมให ................................................................ 

กูเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จำกัด ได 

ลงชื่อ ............................................................. คูสมรสผูขอกู 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกรับรองและความเห็นของผูบังคับบญัชาช้ันตนของผูขอกู 

ขาพเจา ........................................................................... ตำแหนง ............................................................................ 

ไดพิจารณาตามความเห็นและตามที่ไดสอบถามมาแลว ขอรับรองวา ......................................................................................   

เปนบุคลากรผูใตบังคับบัญชา และยังคงปฏิบัติงานอยูตามปกติ และมีอายุงานคงเหลือ .......................... ป ไมไดอยูระหวาง    

การถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัย หรือมีพฤติการณซึ่งอาจจะถูกออกจากงานประจำ เห็นสมควรให        

 ใหกูได  

 ไมสามารถใหกูได  เพราะ.................................................................................................................................. 

และรับทราบการหักเงินไดรายเดือนของผูกูรายนี้สงสหกรณเปนลำดับแรกแลว 
 

ลายมือชื่อ .................................................................. ผูใหคำรับรอง 

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

ตำแหนง ....................................................................... 

วันที่ ............. /.................................... /...................... 
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หนังสือสัญญากูสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอ่ืน  
 

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

บัญชีเงินกูที่ ............................../...................... ช่ือผูกู ..........................................................................................................  

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       ตำแหนงทางวิชาการ ......................................... อ่ืน ๆ (ระบุ) ................... 

ชื่อ ........................................................................ นามสกลุ .................................................. ฉายา ................................... 

ชื่อเดิม (สำหรับพระภิกษุ) ............................................................................................................................ อายุ .......... ป 

เลขทะเบียนสมาชิก ................................................ เลขประจำตัวประชาชน ......................................................................  

ตำแหนง ............................................................................ สังกัด ………………………………………………..………….......……………  

มีเงินไดรายเดอืนละ .............................. บาท ( ........................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

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

ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................................................................................................... 

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

ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................ 

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

โทรศัพท ........................................... มือถือ ................................................................... Email ……………………….........…… 

ชื่อคูสมรส .................................................................................. เลขประจำตัวประชาชน .................................................... 

ขอทำสัญญากูเงินกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เพ่ือเปนหลักฐาน 

ดังตอไปนี้  

1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ จำนวน ................................. บาท (....................................................................)  

อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามท่ีสหกรณประกาศ แตไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป โดยใหถือวาหนึ่งปมี 365 วัน และไดรับ

เงินจำนวนดังกลาวในวันทำสัญญากูโดยถูกตองครบถวนแลว (ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หักเงินคาหุน, เงินกูสัญญาเดิม, 

ต าม ระ เบี ยบ ขอ งส หกรณ ฯ  และ อ่ืน ๆ  ตามป ระกาศของสห กรณ ) เพื่ อ น ำ เงิน ไป ใช ต ามความมุ งห มาย                        

ดังนี้ .............................................................................................................................................................................. 

 2. ขาพเจายินยอมสงคืนเงินกูสำหรับเงินกูพิเศษเงินกูพิเศษเพื่อการอันจำเปนอื่น เปนงวดรายเดือน งวดละ 

.......................................... บาท พรอมดอกเบี้ยโดยใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินเดือนซ่ึงเปนตนสังกัดของ

ขาพเจา หักเงินชำระหนี้จากเงิน  รายเดอืนของขาพเจา ณ ตนสังกัดที่จายเงินเดือนของขาพเจาเปน เวลา ........................ 

งวด ทั้งนี้ต้ังแตเดือน ................................................... เปนตนไปและยินยอมใหหักเงินชำระหนี้จนกวาจะชำระเสร็จส้ิน 

 

ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรพัยในคดี

ลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกฟองในคดีลมละลาย 

ลายมอืช่ือ ................................................. ผูขอกู 

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

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

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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 3. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด    

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณและดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ. 2561 ที่ถือใชในปจจุบัน และตามประกาศของสหกรณฯ   

ถาขาพเจาประสงคจะขอลาออกหรือยายไปปฏิบัติงานท่ีอื่น ตามขอบังคับขอ 32 (3) เวนแตยังเปนสมาชิก อยูตาม

ขอบังคับขอ 44 ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชำระหน้ีซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณฯ       

ใหเสร็จส้ินกอน  

ขาพเจายินยอมใหสหกรณโอนเงินสะสมคาหุนและเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจามอียูหรือพึงไดรับจากสหกรณชำระหนี้เงินกู

นี้ได ตลอดจนยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินหกัเงนิอ่ืนใดที่หนวยงานของขาพเจาจะพึงจายใหแกขาพเจา 

หรือทายาทเพื่อชำระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอนได ทั้งนี้ไมจำตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนาแตอยางใด 

4. ในกรณีท่ีขาพเจาผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญานี้ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ ยึดหนวงเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 

หรือนำเงินดังกลาวมาชำระหน้ีเงินกูที่คางชำระได ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชำระหนี ้ และมีการบอกกลาวทวงถามไปถึงผูกู 

ผูกูตกลงยินยอมชดใชคาติดตามทวงถามคร้ังละ 200 บาท รวมทั้ง ชดใชคาใชจายในการดำเนินคดีและคาทนายความคืน

แกสหกรณ  

5. ในการทวงถามใหผูกูชำระหน้ีนั้น นอกจากทวงถามผูกูไดแลว ใหสหกรณทวงถามจาก .......................................  

...................................................................................................................... มีความเกี่ยวของเปน ....................................... 

ตามที่อยูดังตอไปนี ้................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................... โทรศัพท .................................................................... 

หากสหกรณฯ ไดสงจดหมายลงทะเบียนไปยังท่ีอยูของผูกู หรือบุคคลที่ผูกูระบุไวตามที่อยูขางตนนี้  ถือวาผูกู

ไดรับหนังสือดงักลาวแลว 

ในกรณีขาพเจายายที่อยูจากท่ีไดแจงไว ขาพเจาจะแจงใหสหกรณฯ ทราบ เปนหนังสือโดยทันที หากมิไดแจงให

ทราบใหถือวาในการสงหนังสือบอกกลาวถึงขาพเจาตามที่อยูท่ีไดแจงไวเปนการสงหนังสือบอกกลาวโดยชอบ  

หนังสือสัญญากูนี้ทำขึ้น ณ วันที่ระบุขางตน และขาพเจาลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 
 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูกู 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยา 

( …………………………….……………….. ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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ขาพเจา ........................................................................................ ไดรับเงินกู จำนวน .................................... บาท  

(โดยหักเงินตามสัญญาขอ 1) คงเหลือจำนวน .................................... บาท และ/หรือ เขาบัญชี เงินฝากธนาคาร 

.................................................... สาขา ................................................................ เลขบญัชี ................................................ 

ของขาพเจาตามหนังสือสัญญากูนี้เปนการถูกตองแลว ณ วันที่ ...............................................................  

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูกู 

        ( …………………………….………………... )  

     (ตองลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่สหกรณฯ) 

  

ผูมีอำนาจลงนามแทนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด 

ลงชื่อ ................................................................... ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/เลขานุการ/เหรัญญิก  

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

ลงชื่อ ............................................................................. ผูจดัการ  

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

ลงชื่อ ...................................................................... เจาหนาที่การเงิน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน 
 

กอนที่จะลงนามในหนังสือค้ำประกัน ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ำประกันให

เขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทำหนังสือค้ำประกัน  

การท่ีผูค้ำประกันลงนามในหนังสือค้ำประกันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จำกัด เพื่อค้ำประกันหนี้ตามหนังสือกูสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอ่ืน เลขที ่........................./…..............................        

ลงวันท่ี .................................................................... ระหวาง สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จำกัด (ผูใหกู) กับ .......................................................................................................................................................... (ผูกู)  

ผูค้ำประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูใหกูในสาระสำคัญ ดังน้ี  

1. ผูค้ำประกันจะตองรับผิดอยางจำกัดไมเกินวงเงินตามท่ีกำหนดในหนังสือกูยืมเงิน  

2. ผูค้ำประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงนิที่ผูกู คางชำระกับผูใหกูตามหนังสอืกูยืมเงินและอาจตองรับผิดชดใช

ดอกเบี้ยหรือ คาสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดวย  

3. การท่ีผูค้ำประกันออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใดไมเปนเหตุใหผูค้ำประกันหลุดพนจาก

การค้ำประกันรายนี ้จนกวาผูกูไดใหสมาชิกอื่นซึ่งสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทน 

นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ำประกันยังมีหนาท่ีและรับผิดชอบตาง ๆ ตามที่ระบไุวในหนังสือคำ้ประกัน 

ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ำประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ำประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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หนังสอืค้ำประกันสำหรับเงนิกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอ่ืน 
 

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       ตำแหนงทางวิชาการ ...................................... อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................... 

ชื่อเดิม (สำหรับพระภิกษุ) ............................................................................................................................ อายุ .......... ป 

เลขทะเบียนสมาชิก ................................................ เลขประจำตัวประชาชน ......................................................................  

ตำแหนง ............................................................................ สังกัด ………………………………………………..………….......……………  

มีเงินไดรายเดอืนละ .............................. บาท ( ........................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

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

ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................................................................................................... 

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

ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................ 

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

โทรศัพท ........................................... มือถอื ................................................................... Email ……………………….........…… 

ชื่อคูสมรส .................................................................................. เลขประจำตัวประชาชน .................................................... 

ขอทำหนังสือค้ำประกันเงินกูกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เพ่ือเปนหลักฐาน 

ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ตามที่ ........................................................................................................................... ไดกูเงินของสหกรณฯ 

ตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทเงินกูพิเศษเพื่อการอันจำเปนอ่ืน เลขที่ ......................../.......................... ลงวันที่ 

........................................................ จำนวนเงินกู .................................................................................................... บาท 

(...........................................................................................................) พรอมดอกเบี้ยคิดเปนรายวันตามอัตราที่สหกรณ

ประกาศ แตไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป โดยใหถือวาหนึ่งปมี 365 วันผอนชำระงวดละ ...................................... บาท 

(.........................................................................) จนกวาจะชำระเสร็จสิ้นแตไมเกิน ............................... งวด และผูกูไดรับ

เงินไปจากสหกรณฯแลว เปนหนี้ท่ีสมบูรณ โดยขาพเจายินยอมค้ำประกัน เพื่อหนี้สินเก่ียวกับเงินกูรายนี้  

ขอ 2 ขาพเจาทราบวัตถุประสงคในการกอหนี้ที่ผูกูระบุไวในสัญญาในการกอหนี้ที่ค้ำประกัน ลักษณะการกูเงิน

ของผูกูตามสัญญาจำนวนเงินสูงสุด ตามสญัญา และระยะเวลาการกอหนี้ตามสัญญากูในขอ 1 ท่ีขาพเจาค้ำประกัน  

ขอ 3 ขาพเจาไดทราบขอมูลผกูพันของผูกูในเรื่องการสงเงินชำระหน้ี อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึง

กำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอื่นนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตาม  

ขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ  

หากผูกูผิดนัดชำระหนี้ตามหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอื่น ตามขอ 1 ขาพเจาในฐานะผูค้ำ

ประกันยินยอมใหสหกรณฯ ดำเนินการตามกฎหมายกับขาพเจา  

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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ขอ 4 ขาพเจายอมรับผูกพันวา การลาออกจากการปฏิบัติงาน, การยายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน, การลาออกจาก    

การเปนสมาชิกของสหกรณฯ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ำประกันรายนี้จนกวาผูที่

ขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทน

ขาพเจา  

ขอ 5 ในกรณีท่ีขาพเจาตองชำระหนี้สินใหแกสหกรณฯ แทนผูกู หลังจากสหกรณฯ ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก

ขาพเจาภายในกำหนด (หกสิบวัน) นับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือน 

และเงินไดอื่น ๆ ของขาพเจาหักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ นั้น จากเงินรายไดรายเดือน    

และเงินไดอ่ืนของขาพเจาเพ่ือสงตอสหกรณฯ ดวย ความยินยอมนี้ใหมีผลอยูตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมใหหักเงินได

รายเดือนและเงินไดอื่นมอบใหสหกรณฯ ไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตามหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอัน

จำเปนอ่ืนนั้นโดยสิ้นเชงิ  

ขอ 6 หากขาพเจาไดยายที่อยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือคาประกันนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ

โดยทันที หากขาพเจาไมไดแจงใหทราบการยายที่อยู การสงหนังสือบอกกลาวถึงขาพเจา ตามที่อยูขางตนที่ไดแจงไวตอ

สหกรณฯ ใหถือวาขาพเจาทราบโดยชอบแลว  

ขอ 7 พรอมหนังสือสัญญาค้ำประกันนี้ ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินได

รายเดือนหกัเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนใหแกสหกรณฯ หนวยงานตนสงักัด และสำหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน  

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนา

พยาน  

 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ำประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ำประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน 
 

กอนที่จะลงนามในหนังสือค้ำประกัน ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ำประกันให

เขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทำหนังสือค้ำประกัน  

การท่ีผูค้ำประกันลงนามในหนังสือค้ำประกันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จำกัด เพื่อค้ำประกันหนี้ตามหนังสือกูสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอ่ืน เลขที ่........................./…..............................        

ลงวันท่ี .................................................................... ระหวาง สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จำกัด (ผูใหกู) กับ .......................................................................................................................................................... (ผูกู)  

ผูค้ำประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูใหกูในสาระสำคัญ ดังน้ี  

1. ผูค้ำประกันจะตองรับผิดอยางจำกัดไมเกินวงเงินตามท่ีกำหนดในหนังสือกูยืมเงิน  

2. ผูค้ำประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงนิที่ผูกู คางชำระกับผูใหกูตามหนังสอืกูยืมเงินและอาจตองรับผิดชดใช

ดอกเบี้ยหรือ คาสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดวย  

3. การท่ีผูค้ำประกันออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใดไมเปนเหตุใหผูค้ำประกันหลุดพนจาก

การค้ำประกันรายนี ้จนกวาผูกูไดใหสมาชิกอื่นซึ่งสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทน 

นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ำประกันยังมีหนาท่ีและรับผิดชอบตาง ๆ ตามที่ระบไุวในหนังสือคำ้ประกัน 

ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ำประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ำประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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หนังสอืค้ำประกันสำหรับเงนิกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอ่ืน 
 

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       ตำแหนงทางวิชาการ ...................................... อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................... 

ชื่อเดิม (สำหรับพระภิกษุ) ............................................................................................................................ อายุ .......... ป 

เลขทะเบียนสมาชิก ................................................ เลขประจำตัวประชาชน ......................................................................  

ตำแหนง ............................................................................ สังกัด ………………………………………………..………….......……………  

มีเงินไดรายเดอืนละ .............................. บาท ( ........................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

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

ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................................................................................................... 

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

ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................ 

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

โทรศัพท ........................................... มือถอื ................................................................... Email ……………………….........…… 

ชื่อคูสมรส .................................................................................. เลขประจำตัวประชาชน .................................................... 

ขอทำหนังสือค้ำประกันเงินกูกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เพ่ือเปนหลักฐาน 

ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ตามที่ ........................................................................................................................... ไดกูเงินของสหกรณฯ 

ตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทเงินกูพิเศษเพื่อการอันจำเปนอ่ืน เลขที่ ......................../.......................... ลงวันที่ 

........................................................ จำนวนเงินกู .................................................................................................... บาท 

(...........................................................................................................) พรอมดอกเบี้ยคิดเปนรายวันตามอัตราที่สหกรณ

ประกาศ แตไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป โดยใหถือวาหนึ่งปมี 365 วันผอนชำระงวดละ ...................................... บาท 

(.........................................................................) จนกวาจะชำระเสร็จสิ้นแตไมเกิน ............................... งวด และผูกูไดรับ

เงินไปจากสหกรณฯแลว เปนหนี้ท่ีสมบูรณ โดยขาพเจายินยอมค้ำประกัน เพื่อหนี้สินเก่ียวกับเงินกูรายนี้  

ขอ 2 ขาพเจาทราบวัตถุประสงคในการกอหนี้ที่ผูกูระบุไวในสัญญาในการกอหนี้ที่ค้ำประกัน ลักษณะการกูเงิน

ของผูกูตามสัญญาจำนวนเงินสูงสุด ตามสญัญา และระยะเวลาการกอหนี้ตามสัญญากูในขอ 1 ท่ีขาพเจาค้ำประกัน  

ขอ 3 ขาพเจาไดทราบขอมูลผกูพันของผูกูในเรื่องการสงเงินชำระหน้ี อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึง

กำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอื่นนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตาม  

ขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ  

หากผูกูผิดนัดชำระหนี้ตามหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอื่น ตามขอ 1 ขาพเจาในฐานะผูค้ำ

ประกันยินยอมใหสหกรณฯ ดำเนินการตามกฎหมายกับขาพเจา  

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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ขอ 4 ขาพเจายอมรับผูกพันวา การลาออกจากการปฏิบัติงาน, การยายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน, การลาออกจาก    

การเปนสมาชิกของสหกรณฯ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ำประกันรายนี้จนกวาผูที่

ขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทน

ขาพเจา  

ขอ 5 ในกรณีท่ีขาพเจาตองชำระหนี้สินใหแกสหกรณฯ แทนผูกู หลังจากสหกรณฯ ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก

ขาพเจาภายในกำหนด (หกสิบวัน) นับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือน 

และเงินไดอื่น ๆ ของขาพเจาหักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ นั้น จากเงินรายไดรายเดือน    

และเงินไดอ่ืนของขาพเจาเพ่ือสงตอสหกรณฯ ดวย ความยินยอมนี้ใหมีผลอยูตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมใหหักเงินได

รายเดือนและเงินไดอื่นมอบใหสหกรณฯ ไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตามหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอัน

จำเปนอ่ืนนั้นโดยสิ้นเชงิ  

ขอ 6 หากขาพเจาไดยายที่อยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือคาประกันนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ

โดยทันที หากขาพเจาไมไดแจงใหทราบการยายที่อยู การสงหนังสือบอกกลาวถึงขาพเจา ตามที่อยูขางตนที่ไดแจงไวตอ

สหกรณฯ ใหถือวาขาพเจาทราบโดยชอบแลว  

ขอ 7 พรอมหนังสือสัญญาค้ำประกันนี้ ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินได

รายเดือนหกัเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนใหแกสหกรณฯ หนวยงานตนสงักัด และสำหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน  

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนา

พยาน  

 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ำประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ำประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน 
 

กอนที่จะลงนามในหนังสือค้ำประกัน ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ำประกันให

เขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทำหนังสือค้ำประกัน  

การท่ีผูค้ำประกันลงนามในหนังสือค้ำประกันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จำกัด เพื่อค้ำประกันหนี้ตามหนังสือกูสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอ่ืน เลขที ่........................./…..............................        

ลงวันท่ี .................................................................... ระหวาง สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จำกัด (ผูใหกู) กับ .......................................................................................................................................................... (ผูกู)  

ผูค้ำประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูใหกูในสาระสำคัญ ดังน้ี  

1. ผูค้ำประกันจะตองรับผิดอยางจำกัดไมเกินวงเงินตามท่ีกำหนดในหนังสือกูยืมเงิน  

2. ผูค้ำประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงนิที่ผูกู คางชำระกับผูใหกูตามหนังสอืกูยืมเงินและอาจตองรับผิดชดใช

ดอกเบี้ยหรือ คาสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดวย  

3. การท่ีผูค้ำประกันออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใดไมเปนเหตุใหผูค้ำประกันหลุดพนจาก

การค้ำประกันรายนี ้จนกวาผูกูไดใหสมาชิกอื่นซึ่งสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทน 

นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ำประกันยังมีหนาท่ีและรับผิดชอบตาง ๆ ตามที่ระบไุวในหนังสือคำ้ประกัน 

ขาพเจาไดรับทราบคำเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ำประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ำประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

วันที่ .........................................................  
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หนังสอืค้ำประกันสำหรับเงนิกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอ่ืน 
 

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       ตำแหนงทางวิชาการ ...................................... อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................... 

ชื่อเดิม (สำหรับพระภิกษุ) ............................................................................................................................ อายุ .......... ป 

เลขทะเบียนสมาชิก ................................................ เลขประจำตัวประชาชน ......................................................................  

ตำแหนง ............................................................................ สังกัด ………………………………………………..………….......……………  

มีเงินไดรายเดอืนละ .............................. บาท ( ........................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

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

ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................................................................................................... 

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

ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................ 

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

โทรศัพท ........................................... มือถอื ................................................................... Email ……………………….........…… 

ชื่อคูสมรส .................................................................................. เลขประจำตัวประชาชน .................................................... 

ขอทำหนังสือค้ำประกันเงินกูกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด เพ่ือเปนหลักฐาน 

ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ตามที่ ........................................................................................................................... ไดกูเงินของสหกรณฯ 

ตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทเงินกูพิเศษเพื่อการอันจำเปนอ่ืน เลขที่ ......................../.......................... ลงวันที่ 

........................................................ จำนวนเงินกู .................................................................................................... บาท 

(...........................................................................................................) พรอมดอกเบี้ยคิดเปนรายวันตามอัตราที่สหกรณ

ประกาศ แตไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป โดยใหถือวาหนึ่งปมี 365 วันผอนชำระงวดละ ...................................... บาท 

(.........................................................................) จนกวาจะชำระเสร็จสิ้นแตไมเกิน ............................... งวด และผูกูไดรับ

เงินไปจากสหกรณฯแลว เปนหนี้ท่ีสมบูรณ โดยขาพเจายินยอมค้ำประกัน เพื่อหนี้สินเก่ียวกับเงินกูรายนี้  

ขอ 2 ขาพเจาทราบวัตถุประสงคในการกอหนี้ที่ผูกูระบุไวในสัญญาในการกอหนี้ที่ค้ำประกัน ลักษณะการกูเงิน

ของผูกูตามสัญญาจำนวนเงินสูงสุด ตามสญัญา และระยะเวลาการกอหนี้ตามสัญญากูในขอ 1 ท่ีขาพเจาค้ำประกัน  

ขอ 3 ขาพเจาไดทราบขอมูลผกูพันของผูกูในเรื่องการสงเงินชำระหน้ี อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึง

กำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอื่นนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตาม  

ขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ  

หากผูกูผิดนัดชำระหนี้ตามหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจำเปนอื่น ตามขอ 1 ขาพเจาในฐานะผูค้ำ

ประกันยินยอมใหสหกรณฯ ดำเนินการตามกฎหมายกับขาพเจา  

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

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

 



หนังสือสัญญากูสำหรับเงนิกูพิเศษเพื่อการอันจำเปนอื่น หนา 12 

 

ขอ 4 ขาพเจายอมรับผูกพันวา การลาออกจากการปฏิบัติงาน, การยายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน, การลาออกจาก    

การเปนสมาชิกของสหกรณฯ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ำประกันรายนี้จนกวาผูที่

ขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทน

ขาพเจา  

ขอ 5 ในกรณีท่ีขาพเจาตองชำระหนี้สินใหแกสหกรณฯ แทนผูกู หลังจากสหกรณฯ ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก

ขาพเจาภายในกำหนด (หกสิบวัน) นับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือน 

และเงินไดอื่น ๆ ของขาพเจาหักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ นั้น จากเงินรายไดรายเดือน    

และเงินไดอ่ืนของขาพเจาเพ่ือสงตอสหกรณฯ ดวย ความยินยอมนี้ใหมีผลอยูตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมใหหักเงินได

รายเดือนและเงินไดอื่นมอบใหสหกรณฯ ไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตามหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูพิเศษเพ่ือการอัน

จำเปนอ่ืนนั้นโดยสิ้นเชงิ  

ขอ 6 หากขาพเจาไดยายที่อยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือคาประกันนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ

โดยทันที หากขาพเจาไมไดแจงใหทราบการยายที่อยู การสงหนังสือบอกกลาวถึงขาพเจา ตามที่อยูขางตนที่ไดแจงไวตอ

สหกรณฯ ใหถือวาขาพเจาทราบโดยชอบแลว  

ขอ 7 พรอมหนังสือสัญญาค้ำประกันนี้ ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินได

รายเดือนหกัเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนใหแกสหกรณฯ หนวยงานตนสงักัด และสำหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน  

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนา

พยาน  

 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ำประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ำประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

      

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  

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

 














