
เอกสารประกอบการกู้เงินเอือ้อาทร  
 
            ไม่ครบ            ครบ        ถูกต้อง 
ผู้กู้ 

สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนสมรส                                                                                                                       

ใบแจง้เงินเดือน (เดือนล่าสุด)                                                                                                                    

สาํเนาสัญญาจา้ง(พนกังานของรัฐ) 

สาํเนาใบเปล่ียนแปลง ช่ือ – สกุล (ถา้มี)                                                                  

สาํเนาหนา้แรกบญัชี ธ.ไทยพาณิชย ์                                                                 

อ่ืน ๆ                                                                                                   
 
        

ผู้คํา้ประกนั 

สาํเนาบตัรประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนั                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนบา้น                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนสมรส                                                                                                                    

สาํเนาสัญญาจา้ง(พนกังานของรัฐ) 

สาํเนาใบเปล่ียนแปลง ช่ือ – สกุล (ถา้มี)                                                                  

อ่ืน ๆ                                                                                                                        
 
                               
 

ลงช่ือ................................................................(เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจรับเอกสาร) 
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      สห            สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น  จ ากดั   วนัที ่........................................................ 

แบบข้อมลูบคุคลประกอบการขอกู้                                                                  เลขทีส่ญัญา ............................................ 
 

ขา้พเจา้ นาย / นาง /น.ส. / อื่น ๆ (ระบุ) ................. ชื่อ ............................................................ นามสกุล ................................................................  
บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่.......................................................................    สายงาน           สายผูส้อน           สายสนบัสนุน 
สญัชาต ิ.......................  อื่น ๆ (ระบุ) ....................... วนั / เดอืน / ปี พ.ศ. เกดิ . ..............................................  เพศ         ชาย            หญงิ 
 

ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น เลขที ่................... หมูบ่า้น .............................. หมูท่ี ่................ ตรอก/ซอย .............................ถนน ................................... 
แขวง/ต าบล .............................. เขต / อ าเภอ .......................................... จงัหวดั .................................... รหสัไปรษณีย ์ ......................................  
โทรศพัทบ์า้น  ..................................  โทรศพัทม์อืถอื ............................................ อเีมล ์....................................................................................... 
 

สถานทีท่ างาน หน่วยงาน (ภาควชิา) ................................................................ สงักดัคณะ / ส านัก .......................................................................... 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น    รหสัไปรษณีย ์  40002        โทรศพัทท์ีท่ างาน ....................................................................................... 
ทีอ่ยูส่ าหรบัการตดิต่อ / สง่เอกสาร               ทีอ่ยูป่จัจบุนั              สถานทีท่ างาน 
 

แหล่งทีม่าของรายไดม้าจาก             ประเทศไทย                         ประเทศอื่นๆ (ระบุ) ........................................... 
วตัถุประสงคใ์นการเปิดบญัช ี(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)            ออมเงนิ                         อื่น ๆ (ระบุ) .............................................. 
 

วฒุกิารศกึษา          ต ่ากวา่มธัยมศกึษา           มธัยมศกึษา          ปวช,ปวส          ปรญิญาตร ี           ปรญิญาโท             ปรญิญาเอก 
ต าแหน่งงาน           อาจารย ์ระบุต าแหน่ง ........................        อาจารยเ์ปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั ระบุต าแหน่ง ...................... 
                           ขา้ราชการ                                          ขา้ราชการเปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวทิยาลยั 
                           ลูกจา้งประจ า                                       ลูกจา้งประจ าเปลีย่นสถานภาพเป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 
                           พนกังานมหาวทิยาลยัเงนิงบประมาณ         พนกังานมหาวทิยาลยัเงนิรายได ้ 

  พนักงานราชการ                   ลูกจา้งชัว่คราว  
                          ชื่อต าแหน่งงานระบุ ................................................... ปี พ.ศ. ทีเ่ริม่ท างานในสถานทีท่ างานปจัจบุนั ..................................... 
 

รายไดส้ว่นบุคคล         น้อยกวา่ 10,000               10,001 – 20,000                20,001 – 30,000                    30,001 – 50,000 
    (บาท/เดอืน)              50,001 -100,000              100,001 – 200,000             มากกวา่ 200,000                    ไมม่รีายได้ 
 

สถานภาพสมรส                       โสด                    สมรส                     อื่น ๆ (ระบุ) ............................................ 
รายละเอยีดคูส่มรส ชื่อ – สกุล ............................................................................................................................ .............................................. 
  อาชพี          ขา้ราชการ            พนกังานรฐัวสิาหกจิ             พนักงานบรษิทั                      วชิาชพีอสิระ 
                                          ธรุกจิสว่นตวั          แมบ่า้น                             อื่น ๆ (ระบุ) ............................................ 
  รายได ้(บาท/เดอืน)        น้อยกว่า  10,000             10,001 – 20,000          20,001 – 30,000          30,001 – 50,000   
                50,001 – 100,000          100,001 – 200,000        มากกว่า  200,000        ไมม่รีายได ้
 

จ านวนบุตร                        ไม่ม ี                            ม ี    บุตรชาย  ..................  คน      บุตรหญงิ  ..................  คน   
ประเภททีอ่ยูอ่าศยั              บา้นเดีย่ว                       ทาวน์เฮา้ส ์             อาคารพาณิชย/์ตกึแถว              คอนโดมเินียม          

 บา้นเช่า / หอ้งเช่า            อพารท์เมน้ท ์
 

สถานภาพทีอ่ยูอ่าศยั             เป็นของตนเอง / คูส่มรส               เป็นของสมาชกิในครอบครวั             อาศยัอยูก่บัผูอ้ื่น 
      (        ปลอดภาระ         ผอ่นช าระ ..................... บาท / เดอืน ) 
                                         
ประกนัชวีติ               ไมม่ ี                     ม ี
รถยนต ์                             ไมม่ ี                     ม ี   ............  คนั 
บตัรเครดติทีท่่านถอื              ไมม่ ี                     ม ี   ............  บตัร 
 

      ลงชื่อ  .................................................................... 
(......................................................................) 
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คําขอกู้เงินโครงการเอือ้อาทรแก่สมาชิก 

                         เขียนท่ี ....................................................................... 

วนัท่ี ……….. เดือน …………………… พ.ศ. …………….. 

 

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั 

ขา้พเจา้ …………….….........………………  เกิดวนัท่ี ......... เดือน ........................ พ.ศ................. สมาชิกเลขท่ี ……….…  

ตาํแหน่ง ….…………….…………… สังกดั/คณะ……….............................…………… เบอร์โทร..………………………………...

ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน ........................................................บาท ขอเสนอคาํขอกูเ้งินโครงการเอ้ืออาทรแก่สมาชิก 

ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์ฯ จาํนวน ...............................บาท (....................................................................................)

โดยจะนาํเงินไปใชเ้พ่ือการดงัตอ่ไปน้ี (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ดยละเอียด ถา้จะนาํเงินกูไ้ปเพ่ือความมุ่งหมายหลาย

อยา่งก็แยกระบุจาํนวนเงินและใหช้ี้แจงสาํหรับแต่ละอยา่ง ) 

            1  ......................................................................................................................................................................  

            2  ......................................................................................................................................................................  

            3  ...................................................................................................................................................................... 

            4  ......................................................................................................................................................................  

            5  ......................................................................................................................................................................  

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอรวมเงินท่ีขอกูน้ี้เขา้กบัหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินเดิมทุกสัญญา  

ตามหนงัสือกูเ้งินฉุกเฉินทัว่ไป จาํนวน .......................................บาท และฉุกเฉินการศึกษาบุตร จาํนวน ..........................................บาท 

ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน .......................................บาท เงินกูเ้อ้ืออาทร จาํนวน ............................................บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งส้ิน ......................................... บาท เป็นหน้ีรายเดียวกนั 

ขอ้  3.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) หนงัสือกู ้.........................ท่ี ............../...................วนัท่ี .......................................เพ่ือ.............................................. 

ตน้เงินคงเหลือ ............................................................................................................................................................................................ 

ขอ้  4.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั งวดละ ..................................บาท 

(ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ...................ต่อปี ) เป็นจาํนวน ...............................งวด ตั้งแต่เดือน ....................................พ.ศ...................... 

อน่ึง ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวเม่ือใดก็ไดแ้ต่ไม่

เกินอตัราสูงสุดท่ีกฎหมายหรือประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนด ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ ไม่จาํเป็นตอ้ง

แจง้ให้ผูกู้ท้ราบล่วงหนา้ 

ขอ้ 5. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบสหกรณ์กาํหนด 

ขอ้ 6. ในการกูเ้งิตามคาํขอน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บการยินยอมจากสามีหรือภรรยา ซ่ึงพร้อมท่ีจะทาํคาํขออนุญาตให้ไวเ้ป็นหลกัฐาน

ในทา้ยหนงัสือสัญญากูเ้งินโครงการเอ้ืออาทรแก่สมาชิกดว้ย  

 

ลงช่ือ ….…………………………….…………… ผูกู้ ้

         (…………….……………………..………...) 

ผูส่้ง .................................……………… 
ผูรั้บ ........................................................   
วนัท่ี ....…………………........................ 



1 
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หนังสือสัญญากู้เงินโครงการเอือ้อาทรแก่สมาชิก 

วนัท่ี ……….. เดือน …………………… พ.ศ. …………….. 

 

ขา้พเจา้ ………………………………..….…………..………………..สมาชิกเลขท่ี …….………………...…………..  

ตาํแหน่ง …….………….………………..…………… สังกดั ………………..……………………..……………………. 

บตัรประจาํตวัประชาชน / ขา้ราชการ / พนกังาน  เลขท่ี ……………….……………………………....………….……….. ท่ีอยู่ปัจจุบนั  

บา้นเลขท่ี …………..…….…ถนน ……….……….……….…… ตาํบล ………..………..…..……… อาํเภอ ………………..……….. 

จงัหวดั …………….…….……..…….ขอทาํหนังสือสัญญากูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น  จาํกดั  ซ่ึงต่อไปใน

หนงัสือสัญญากูน้ี้จะใชค้าํว่า สหกรณ์  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินโครงการเอ้ืออาทรแก่สมาชิก  จาํนวน ….…………………………..…… บาท (……………………….……....………) 

ขอ้ 2. ขา้พเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้ เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ……………...……… บาทในอตัราดอกเบ้ียท่ี

สหกรณ์ ประกาศอยูใ่นขณะน้ี ภายในระยะเวลา.……..…..…….งวด (ชําระเสร็จส้ินภายในอายุราชการ 60 ปี) และยินยอมให้หกัเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย โดยงวด

แรกชาํระภายในส้ินเดือน …………………………….พ.ศ....…….……..………. เป็นตน้ไป  

ขอ้  3.  เมื่อขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ดงัน้ี 

 3.1 ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีการเงิน จ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ท่ีไดห้กัเงินไดร้ายเดือนตามจาํนวนงวดชาํระหน้ีขอ้ 2 เพ่ือ

ส่งต่อสหกรณ์ฯ 

                3.2 ขา้พเจา้ยินยอมปฏิบติัหรือผูกพนักับสหกรณ์ในกรณีใดๆ ท่ีกล่าวไวใ้นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกัด ว่าดว้ย 

การให้เงินกูฉ้บบัท่ีถือใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัขา้พเจา้มีความเขา้ใจและยินดีปฏิบติัตาม ทุกประการ 

3.3 ถา้ขา้พเจา้ประสงค์จะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ  หรืองานประจาํจะแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจะชาํระหน้ี  ซ่ึงมีอยูต่่อ

สหกรณ์ฯ ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่ชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เมื่อขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน ค่าจา้งเงินสะสม เบ้ียหวดั  บาํเหน็จ  

บาํนาญ  เงินทุน เงินทุนเลี้ ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดในหลักฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดผูจ่้ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ี

ผูรั้บผิดชอบจ่ายเงินดงักล่าว  หกัเงินชาํระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียท่ีคา้งจ่ายให้กบัสหกรณ์ฯ จนเสร็จส้ินก่อนได ้

3.4  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม และหากในกรณีท่ีเงินเดือนของขา้พเจา้ เหลือ

สุทธิไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย   การหักเงินเดือน เงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เพ่ือชาํระหน้ีเงินกู้ให้แก่สวสัดิการภายในส่วน

ราชการ และสหกรณ์ พ.ศ.2551 ขา้พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งส่งหักชาํระหน้ีรายเดือน ประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได้ เพ่ือให้

เงินเดือนสุทธิเหลือเป็นไปตามเง่ือนไขในระเบียบดงักล่าว ทั้งน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากขา้พเจา้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินหกัชาํระหน้ีดงักล่าว 

อาจมีผลให้เป็นการขยายระยะเวลาชาํระหน้ี โดยให้ถือว่าขา้พเจ้ารับทราบ และยินยอมชาํระหน้ีตามจาํนวนและระยะเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นดว้ย และ

ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ ขอและตรวจสอบสถานภาพดา้นการเงินของขา้พเจา้จากสถาบนัการเงิน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประกอบการพิจารณาให้กูไ้ด ้

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูกู้ท้ราบล่วงหนา้ 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้สัญญากูโ้ดยตลอดแลว้ เขา้ใจดีจึงลงลายมือช่ือผูกู้ไ้วเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

………………………….…………… ผูกู้ ้                                ...……...….………………………… คู่สมรสผูใ้ห้คาํยินยอม 

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

……………………………………… พยาน                  ………………...…………...………… พยาน 

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

 

  สัญญาเงินกูเ้ลขท่ี………../……… 
  วนัท่ี…………………………….. 
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รายการต่อไปนีเ้จ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ เป็นผู้กรอก 

รายละเอียดและสิทธกิารกู้เงินเอือ้อาทร 

เงินได้รายเดือน 

(บาท) 

จํากัดสิทธิวงเงินกู้ 

(บาท) 

หักต้นเงินกู้คงเหลือ  ยอดรับเงินสุทธิ 

 เอือ้อาทร ฉุกเฉินท่ัวไป 

 

 

    

 

 

    

หมายเหตุ  (1) เคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีหรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่   เคย     ไม่เคย 

        (2) คาํช้ีแจงอ่ืนๆ ....................................................................................................................................................... 

 

 

        ...................................................  เจา้หนา้ท่ี 

        ................/................/................ 

 

ความเห็นของผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ....................................................................................................................................... 

             

                                                                                                   (ลงช่ือ)................................................... ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ 

        ................/................/................ 

 

ความเห็นของผูจ้ดัการ.................................................................................................................................................................. 

             

                                                                                                    (ลงช่ือ)................................................... ผูจ้ดัการ 

                                           ................/................/................ 

 

     บันทึกการวินิจฉัย 

คณะกรรมการเงินกูใ้นการประชุมคร้ังท่ี ......................  / ........................... 

วนัท่ี ........................................................................................................... 

มีมติอนุมติัวงเงินกู ้      .................................................................... บาท 

หกั หน้ีสินเดิม .................................................................... บาท 

คงเหลือจ่ายจริง .................................................................... บาท 

ลงช่ือ  .................................................................... กรรมการเงินกู ้

 

 

ขา้พเจา้ (   ) นาย   (   )นาง  (   ) นางสาว ........................................................................ เลขท่ีสมาชิก ................................. 

บตัรประจาํตวัเลขท่ี ..................................................................................... ออกให้โดย ................................................................... 

เม่ือวนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... หมดอายวุนัท่ี ............. เดือน ........................... พ.ศ. ............................  

ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน ....................................................... บาท (..........................................................) ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ณ วนัท่ี .................. เดือน ............................. พ.ศ. ............................... 
 

 

 

ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บเงิน  ลงช่ือ .................................................................... ผูจ้่ายเงิน 

 

(ต้องลงลายมือช่ือผู้รับเงินต่อเจ้าหน้าท่ี) 
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หนังสือสัญญาคํา้ประกนั สําหรับเงินกู้โครงการเอือ้อาทร 

ท่ี ................................/................................ 

ช่ือผูค้ ํ้าประกนั  ............................................................................................. 

      วนัท่ี ........................................................... 

  

ขา้พเจา้..........................................................................เลขสมาชิก.....................  เกิดวนัท่ี ....................................................... 

สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั รับราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง..................................................... 

กอง / คณะ ......................................................................................สังกดั มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอทาํหนงัสือ  คํ้าประกนัให้

ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น จาํกดั เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ ตามหนังสือกู ้สําหรับเงินกู้

โครงการเอื้ออาทร เลขท่ี .................................................................... วนัท่ี ................................................... นั้น ขา้พเจา้ยินยอม     คํ้าประกนัการกูเ้งินเอื้ออาทร

ของผูกู้ด้งักล่าวในวงเงินจาํนวนไม่เกิน ....................................... บาท โดยคํ้าประกนัตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระหน้ีของผูกู้จ้าํนวน ....................... งวด 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนด ตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกู้

นั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมคํ้าประกนัการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ทุกประการ 

 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีสหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดชาํระหน้ีตามท่ีกาํหนดไวน้ั้นให้แก่ผูกู้้ ขา้พเจา้ถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของ

ขา้พเจา้ดว้ย จึงให้ถือว่าขา้พเจา้ตกลงในการผอ่นเวลานั้นๆ ดว้ยทุกคร้ัง  

หากมีกรณีท่ีเงินเดือนของผูกู้เ้หลือสุทธิไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย การหกัเงินเดือน เงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เพ่ือชาํระ

หน้ีเงินกูใ้ห้แก่สวสัดิการภายในส่วนราชการ และสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ขา้พเจา้รับทราบและยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปล่ียนจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งส่งหกัชาํระหน้ีราย

เดือนตามสัญญากู ้เพ่ือให้เงินเดือนสุทธิเหลือเป็นไปตามเง่ือนไขในระเบียบดงักล่าว โดยถือว่าเป็นการผ่อนเวลาให้แก่ผูกู้ ้และขา้พเจา้ยินยอมในการดาํเนินการ

ดงักล่าวดว้ยทุกประการ 

ขอ้ 4. เม่ือปรากฏว่าผูกู้ไ้ม่ชาํระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้คํ้าประกนัไวใ้ห้แก่สหกรณ์ตามขอ้ผกูพนั ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ และสหกรณ์ไดแ้จง้ความนั้นให้

ขา้พเจา้ทราบ ขา้พเจา้ยอมรับผิดชาํระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ท้นัที ในจาํนวนหน้ีท่ียงัคา้งชาํระทั้งหมดในส่วนท่ีขา้พเจา้ตอ้งรับผดิตามสัญญากูน้ี้ หากสหกรณ์

ไดบ้อกกล่าวให้ขา้พเจา้ชาํระหน้ีแลว้ ขา้พเจา้มิไดช้าํระ ขา้พเจา้ยินยอมให้ฟ้องร้องดาํเนินคดีไดท้นัที โดยยินยอมรับผิดในดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทนและค่า

ภาระติดพนั อนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

ขอ้ 5. ขา้พเจ้ายอมรับผูกพนัว่า การท่ีขา้พเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจ้าหลุดพน้จากการคํ้า

ประกนัรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้คํ้าประกนัไวจ้ะไดจ้ดัให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งชาํระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยินยอม และขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของ

ขา้พเจ้า เม่ือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหักจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ี ซ่ึงขา้พเจ้าตอ้งส่งต่อสหกรณ์ จากเงินได้รายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย เพ่ือส่งต่อ

สหกรณ์ดว้ย  

หนงัสือคํ้าประกนัน้ีทาํไว ้ณ วนัท่ีซ่ึงระบุขา้งตน้ และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 
………………………………..…..…….. ผูค้ ํ้าประกนั         ........………….……………………. คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม  

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

...................................................................พยาน                    ............................................................ พยาน 

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

  

  
  

 

  

  
  

 

คณะ ............................................................... 

กอง ................................................................ 

เลขท่ีสัญญา ............................................ 

ช่ือผูกู้ ้..................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ............................... 

 



      

 

คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน 
 

 กอนท่ีจะลงนามในสัญญาค้ำประกัน ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกันใหเขาใจโดยชัดเจน 

หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะทำหนังสือค้ำประกัน 

 การท่ีผูค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผูใหกู เพ่ือค้ำประกันหน้ีตาม

สัญญากูเงินประเภท...................................สัญญาเลขท่ี...........................................ลงวันท่ี.........................................................ระหวาง 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  กับ (ช่ือผูกู) .................................................................... ผูกู ผูค้ำประกันจะมีความรับ

ผิดตอผูใหกูในสาระสำคัญ ดังน้ี 

 ขอ 1. ผูค้ำประกันตองรับผิดตามท่ีระบุไวในสัญญากูเงิน 

 ขอ 2. ผูค้ำประกันตองรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินท่ีผูกูคางชำระตามสัญญากูเงินและตองรับผิดชดใชดอกเบ้ียหรือคาสินไหม

ทดแทนอ่ืนๆ อีกดวย 

 ขอ 3. ผูค้ำประกันตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 681* 

 นอกจากท่ีกลาวไวขางตน ผูค้ำประกันยังมีหนาท่ีและความรับผิดตางๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญาค้ำประกัน 

 ผูค้ำประกันไดรับทราบคำเตือนน้ีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

             

 ลงช่ือ.............................................. ผูค้ำประกัน               ลงช่ือ....................................................คูสมรสผูค้ำประกันใหความยินยอม           

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

 

 ลงช่ือ...................................................... พยาน             ลงช่ือ................................................... พยาน 

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

 

      ลงช่ือ .........................................................เจาหนาท่ีสหกรณฯ 

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

 

 

*ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 681 อันค้ำประกันนั้นจะมีไดแตเฉพาะเพ่ือหนี้อันสมบูรณ หนี้ในอนาคตหรือหนี้มี

เง่ือนไขจะประกันไวเพ่ือเหตุการณซ่ึงหนี้นั้นอาจเปนผลไดจริงก็ประกันไดแตตองระบุวัตถุประสงคในการกอหนี้รายท่ีค้ำประกัน 

ลักษณะของมูลหนี้ จำนวนเงินสูงสุดท่ีค้ำประกันและระยะเวลาในการกอหนี้ท่ีจะค้ำประกัน เวนแตเปนการค้ำประกันเพ่ือกิจการ

เนื่องกันไปหลายคราวตามมาตรา 699 จะไมระบุระยะเวลาดังกลาวก็ได 
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