
 
รายการเอกสารที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้  โครงการเงินกู้อุ่นใจ ชื่อผู้กู้...........................................เลขทะเบียน................. 

ผู้กู้กรุณาจัดเรียงเอกสารตามล าดับก่อนหลัง และโปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ในช่องตรวจสอบ 
1. ค าขอกู้      ........  2 หน้า (อจ.1,อจ.2) จ านวน 1 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

2. หนังสือสัญญากู ้     ........  2 หน้า (อจ.3,อจ.4) จ านวน 2 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

3. หนังสือค้ าประกัน     ........  2 หน้า (อจ.5,อจ.6) ตามจ านวนคนค้ าประกัน (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ ........  1 หน้า จ านวน 3 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

5. เอกสารประกอบการกู้ (ของผู้กู้) 

......... 5.1 ส าเนาบตัรประชาชน  (หากเป็นข้าราชการ และ/หรือ ข้าราชการบ านาญ ต้องใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ แนบเพ่ิม)  1 ฉบับ  

       (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

......... 5.2 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

......... 5.3 ส าเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถกูต้อง) กรณโีสดใหเ้ขียนค าว่าโสดและเซ็นชื่อรบัรอง 

......... 5.4 ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  

......... 5.5 ส าเนาใบหย่า (กรณีหยา่) 1ฉบับ. ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสถึงแก่กรรม ) 1 ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 

......... 5.6 หนังสือรับรองเงินเดือน ของผู้กู ้พร้อมประทับตราหน่วยงาน (ฉบับจริง) 

......... 5.7 สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของผู้กู ้พร้อมเจ้าหน้าท่ีการเงินรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงาน 

......... 5.8 หนังสือสัญญาจ้างพร้อมติดอากรแสตมป์ (กรณผีู้กูเ้ป็นอัตราจ้าง) กรณีสญัญาจา้งหมดอายภุายใน 3 เดือน  

                   ให้ท าหนังสือรับรองการต่อสัญญาจ้าง พร้อมประทบัตราหน่วยงาน 1 ฉบับ 

......... 5.9 ส าเนาสมดุเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงศรี ฯ จ านวน 2 ฉบับ 

6. เอกสารประกอบการค้ าประกัน  

......... 6.1 ส าเนาบตัรประชาชน  (หากเป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ต้องใช้ส าเนาบัตรขา้ราชการ หรือ หนังสือรับรอง แนบเพ่ิม)               
       1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

......... 6.2 กรณโีสด,หย่า,หม้ายใหเ้ขียนค าว่าโสด,หย่า,หม้ายและเซน็ช่ือรับรองพร้อมแนบเอกสาร , ส าเนาใบหย่า(กรณีหย่า) 1 ฉบับ,     

                   ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณคีู่สมรสถึงแก่กรรม) 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

หมายเหตุ 

1. ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีชื่อในเอกสารเป็นผูล้งนามรับรองด้วยตนเอง 

2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือช่ือเหมือนกันท้ังหมด 

3. บัตรประจ าตัวประชาชน และ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จะต้องไม่หมดอายุในวันที่รับเงินกู้ 

4. การแก้ไขข้อความให้ขีดเส้นทับแล้วให้ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไขนั้น ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 

5. กรณีครเูอกชน ยื่นกูเ้งินอุ่นใจโดยใช้ครูเอกชนค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันต้องมีหุ้นไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท พร้อมท้ังแนบเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 

5.1 หนังสือรับรองการท างานโดยมีอายุงาน 5 ปีข้ึนไปของผู้ค้ าประกันพร้อมประทับตราหน่วยงาน 

5.2 สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของผู้ค้ าประกัน พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงาน 

6. การช าระหนี ้

6.1 กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ตลอดอายุสญัญากู้สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกันเงินกู้ต้องมีอายุไมเ่กิน 80 ปี  

 6.2 กรณีผู้กู้เป็นอัตราจ้าง หรือ สงักัดเอกชน ตลอดอายสุัญญากู้สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกันเงินกู้ต้องมอีายุไม่เกิน 60 ปี  

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินต้น ดอกเบ้ีย รวมยอดช ำระ
3,300.00               10,000.00             244.75         55.25           300.00         
3,500.00               20,000.00             389.50         110.50         500.00         
3,800.00               30,000.00             634.25         165.75         800.00         
4,000.00               40,000.00             779.00         221.00         1,000.00       
4,200.00               50,000.00             923.75         276.25         1,200.00       
4,500.00               60,000.00             1,168.75       331.25         1,500.00       
4,700.00               70,000.00             1,313.50       386.50         1,700.00       
4,900.00               80,000.00             1,458.25       441.75         1,900.00       
5,200.00               90,000.00             1,703.00       497.00         2,200.00       
5,400.00               100,000.00           1,847.75       552.25         2,400.00       
5,700.00               110,000.00           2,092.50       607.50         2,700.00       
5,900.00               120,000.00           2,237.50       662.50         2,900.00       
6,100.00               130,000.00           2,382.25       717.75         3,100.00       
6,400.00               140,000.00           2,627.00       773.00         3,400.00       
6,600.00               150,000.00           2,771.75       828.25         3,600.00       
6,800.00               160,000.00           2,916.50       883.50         3,800.00       
7,100.00               170,000.00           3,161.50       938.50         4,100.00       
7,300.00               180,000.00           3,306.25       993.75         4,300.00       
7,600.00               190,000.00           3,551.00       1,049.00       4,600.00       
7,800.00               200,000.00           3,695.75       1,104.25       4,800.00       

ตำรำงผ่อนช ำระโครงกำรเงินกู้อุ่นใจ

วงเงินกู้พิจำรณำจำกเงินเดือนคงเหลอืสงูสดุไม่เกิน 200,000 บำท ระยะเวลำผ่อนช ำระ 48 งวด (4 ปี)

เงินเดือนคงเหลอื วงเงินกู้ ช ำระภำยใน 48 งวด ดอกเบ้ีย 6.50%



 
อจ.1 

สญัญาเงินกู้เลขท่ี ................. /................... 
             วันท่ี ................................................................. 

 
 
 
 

ค าขอกู้เงินส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจ 
 

                       เขียนที่........................................................................... 
              วันท่ี................................................................................................. 

 

ข้าพเจ้าผู้กู้.....................................................................................................................................สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  

เลขทะเบยีน ......................... อาย.ุ......... ปี  เป็น      ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า     อื่นๆ..............................ต าแหน่ง...................................      
สังกัด/โรงเรยีน..................................................................อ าเภอ........................................จังหวดันนทบุรี โทรศัพท์ (บ้าน) ...........................................          
(ท่ีท างาน) ................................................................เงินได้รายเดือน.................................................................บาท ขอกูเ้งินส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจ        
เพื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ได้โปรดพิจารณาดังนี้ 
 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจต่อสหกรณ์ จ านวน ........................................ บาท (......................................................) 
ข้าพเจ้าจะน าเงินกู้เพื่อ ..................................................................................................................................................................................................... 
 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอน าเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์   ซึ่งช าระเตม็มลูค่าแล้ว  และ  รวมเงนิค่าหุ้นท่ีจะมีขึ้นในภายหน้าเป็น
หลักประกันเงินกู้  และข้าพเจ้าขอเสนอบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ าประกัน  เพื่อเป็นหลักประกันเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

 

(1) ช่ือ.................................................................................................... อายุ.........ปี สมาชิกเลขทะเบียน..............ต าแหน่ง......................... 
      สังกัด/โรงเรียน………………………………………………………..………………อ าเภอ.....................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์................................. 
(2) ช่ือ.................................................................................................... อายุ.........ปี สมาชิกเลขทะเบียน..............ต าแหน่ง......................... 
      สังกัด/โรงเรียน………………………………………………………..………………อ าเภอ.....................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์................................. 
(3) ช่ือ.................................................................................................... อายุ.........ปี สมาชิกเลขทะเบียน..............ต าแหน่ง......................... 
      สังกัด/โรงเรียน………………………………………………………..………………อ าเภอ.....................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์................................. 
(4) ช่ือ.................................................................................................... อายุ.........ปี สมาชิกเลขทะเบียน..............ต าแหน่ง......................... 
      สังกัด/โรงเรียน………………………………………………………..………………อ าเภอ.....................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์................................. 
(5) ช่ือ.................................................................................................... อายุ.........ปี สมาชิกเลขทะเบียน..............ต าแหน่ง......................... 
      สังกัด/โรงเรียน………………………………………………………..………………อ าเภอ.....................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์................................. 
 

ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ขอสง่คืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ.............................................................บาท (พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ15 ต่อปี) เป็นจ านวน...................................งวด ตั้งแต่................................................ เป็นต้นไป การรับเงินกู้เมื่อข้าพเจ้าไดท้ าหนังสอื
เงินกู้ส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 

ข้อ 4. (เฉพาะผู้กู้ท่ีมีคู่สมรส) การกู้เงินตามค าขอกู้นี้ ข้าพเจ้าได้รบัอนุญาตจากคูส่มรสแล้วตามหลักฐานท้ายสัญญากู้นี้  
 
                                                                                       ลงช่ือ................................................................ผู้ขอกู้ 

                   ( .......................................................................... ) 
  โทรศัพท์ (มือถือ) ........................................................... 
 

 
 
           
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
รับเลขท่ี ........................ เวลา ........... น. 
วันท่ี ........................................................ 

ตรวจหลักฐานแล้ว 
 

.................................... 
เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจ ค าเตือน  ผู้กู้ต้องกรอกข้อความตามแบบ

ในค าขอกู้ให้ครบถ้วน  เขียนผิดหา้มใช้
น้ ายาลบค าผิดให้ขดีฆ่าและลงช่ือก ากับ 

ในเวลาน้ีข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
และไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย 

ลงชื่อ .............................................. ผู้กู้ 
( ........................................................... ) 

วันท่ี ........... / ........... / ........... 



 

 
 

 อจ.2 
 ข้าพเจ้าผู้มรีายชื่อดังต่อไปนี้  ยินยอมผูกพันตนที่จะค้ าประกันตามค าขอกู้นี้  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เปน็ส าคัญ 

1. นาย/นาง/นางสาว..................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินไดร้ายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ ....................................................................................               เคย             ไม่เคย     ขาดส่งช าระหนี้ หุ้น  
2. นาย/นาง/นางสาว..................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินไดร้ายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ ....................................................................................               เคย             ไม่เคย     ขาดส่งช าระหนี้ หุ้น  
3. นาย/นาง/นางสาว..................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินไดร้ายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ ....................................................................................               เคย             ไม่เคย     ขาดส่งช าระหนี้ หุ้น  
4. นาย/นาง/นางสาว..................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินไดร้ายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ ....................................................................................               เคย             ไม่เคย     ขาดส่งช าระหนี้ หุ้น  
5. นาย/นาง/นางสาว..................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินไดร้ายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ ....................................................................................               เคย             ไม่เคย     ขาดส่งช าระหนี้ หุ้น  
    

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้หักเงินได้ (ข้าราชการบ านาญ) 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็และตามที่ไดส้อบถามแล้ว เห็นควร ................................................................................................... 

ลายมือช่ือ............................................................................     ต าแหน่ง......................................................... 
                                (............................................................................)     วันท่ี............................................................... 
 

 
(รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เป็นผู้กรอกเอง) 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้กู้ 
 

       เงินได้รายเดือน(บาท)  มีค่าหุ้นอยู่(บาท)       วงเงินกู้ (บาท)              ต้นเงินกู้คงเหลือ  (บาท)   ได้รับเงินกู้ (บาท) 
 
 

 

หมายเหตุ            เคย           ไม่เคย      ขาดส่งช าระหนี้ หุ้น เห็นควรให้กู้....................................................... 

       ลงช่ือ..........................................................เจ้าหน้าท่ี 

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

         ลงวันท่ี........................................................ 

        ลงช่ือ.........................................................ผู้ตรวจสอบ 

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

        หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ  ลงวันท่ี........................................ 

 
 

          เสนอ  คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ............ ในการประชุมครั้งที่..............................วันท่ี....................................   มีมติ อนุมติัให้กู้ได้ 
 

ลงช่ือ.......................................................................ผู้จดัการ 
                                                            (...................................................................) 

                            

 

  



อจ.3           

            

 

 

 

            หนังสือสัญญากู้ส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจ 

วันท่ี.........เดือน.............................................พ.ศ.................. 
         บัญชีเงินกู้ท่ี................../..................ช่ือผู้กู้....................................................................................................................................................................     

ข้าพเจ้า..................................................................................................................หมายเลขบัตรประชาชน.................................................................     
ช่ือคู่สมรส.............................................................................................................หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................      
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เลขทะเบียน...................................รับราชการหรือปฏิบัติงานในต าแหน่ง...............................................     
สังกัด/โรงเรยีน...................................................................................................................................อ าเภอ.............................................จังหวัดนนทบุรี   
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................................................................................................................................................  
ขอท าสัญญากูเ้งินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากดั  เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้   

1. ข้าพเจ้าได้กูเ้งินจากสหกรณฯ์ จ านวน...............................................................บาท (..............................................................................)     
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 15 ต่อปี และได้รับเงินจ านวนดังกล่าวในวันท าสัญญากู้โดยถูกต้องแล้ว (ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้น,เงินกู้สัญญา
เดิม,    ค่าเบี้ยประกัน ตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ) ข้าพเจ้าจะน าเงินกู้ดังกล่าวเพื่อ...................................................................................................... 
 2.   ข้าพเจ้ายินยอมส่งคืนเงินกู้ส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจเป็นงวดรายเดือนงวดละ.................................................บาทพร้อมดอกเบี้ยโดย
ให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงินเดือนซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า  หักเงินช าระหนี้จากเงินรายเดือนของข้าพเจ้า ณ ต้นสังกัดที่จา่ยเงินเดือน
ของข้าพเจ้าเป็นเวลา...................งวด ท้ังนี้ตั้งแต่เดือน.................................................เป็นต้นไปและยินยอมให้หักเงินช าระหนี้จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น    
 3.   ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบุรี  จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยแกส่มาชิก ที่ถือใช้ใน
ปัจจุบัน และตามประกาศของสหกรณ์ฯ  ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายไปปฏบิัติงานท่ีอื่น  ตามข้อบังคับข้อ 31 (3)  เว้นแต่ยังเป็นสมาชิก
อยู่ตามข้อบังคับข้อ 43  ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ ฯ  ทราบ และจัดการช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ฯ  ให้เสรจ็สิน้ก่อน   
 ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ัดการช าระหนีต้ามที่กล่าวมาในวรรคก่อนข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้สหกรณฯ์ ให้เสร็จสิ้นก่อนได้     
  4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผดินัดช าระหนี้ตามสญัญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ยดึหน่วงเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือน าเงินดังกลา่วมา ช าระ
หนี้เงินกู้ท่ีค้างช าระได ้  ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนดัช าระหนี้และมีการบอกกล่าวทวงถามไปถึงผู้กู้  ผู้กู้ตกลงยินยอมชดใช้ค่าติดตามทวงถามครั้งละ 200 
บาท รวมทั้งชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและคา่ทนายความคืนแก่สหกรณ ์

5. ในการทวงถาม ให้ผู้กู้ช าระหนี้นั้น นอกจากทวงถามผู้กู้ได้แล้ว  ให้สหกรณ์ทวงถาม จาก.........................................................................
เกี่ยวข้องเป็น...................................ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................โทรศพัท์.................................................................... 

 หากสหกรณไ์ดส้่งจดหมายลงทะเบียนไปยังท่ีอยู่ของผู้กู้หรือบุคคลซึง่ผู้กู้ไดร้ะบุไวต้ามที่อยู่ข้างต้นนี่ ถือว่าผู้กู้ไดร้ับหนังสือดังกล่าวแล้ว 
 6.  ในกรณีข้าพเจ้าย้ายที่อยู่จากทีไ่ด้แจ้งไว้ ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที หากมิได้แจ้งให้ทราบ ให้ถือว่าในการส่ง
หนังสือบอกกล่าวถึงข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือบอกกล่าวโดยชอบ  
 หนังสือสัญญากู้นี้ท าข้ึน ณ วันท่ีระบุข้างต้น และข้าพเจ้าลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน   
 

ลงช่ือ.......................................................................ผู้กู้                  ลงช่ือ...........................................................................สาม/ีภรรยา   
        ( .....................................................................)                          (........................................................................)   
 
ลงช่ือ.....................................................................พยาน                ลงช่ือ..........................................................................พยาน/เขียน   
       (.......................................................................)                          (.........................................................................)   

 

ได้รับสัญญาคู่ฉบับแล้ว 

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

ในเวลาน้ีข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดี
ล้มละลายและไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย 

ลงชื่อ .............................................. ผู้กู้ 
( ........................................................... ) 

วันท่ี ........... / ........... / ........... 



 
อจ.4 

 
ข้าพเจ้า.......................................................................................................ได้รับเงินกู้ จ านวน................................................................บาท  
( โดยหักเงินตามสญัญาข้อ 1 ) คงเหลือจ านวน.............................................................................................................บาท เข้าบญัชีเงินฝาก  
ธนาคาร.............................................................สาขา.....................................................เลขบัญชีเงินฝาก.......................................................  
ของข้าพเจ้าตามหนังสือสัญญากู้นีเ้ป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี........................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ..........................................................................................ผู้กู ้

                                               ( ต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณฯ์ ) 
 
 
ผู้มีอ านาจลงนามแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรุี จ ากัด 
 
ลงช่ือ..............................................................................ประธานกรรมการ,รองประธานกรรมการ,เลขานุการ,เหรัญญิก 

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

ลงช่ือ.............................................................................ผู้จัดการ 
       (..............................................................................) 

 
             
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.............................เจ้าหน้าท่ี 

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



อจ.5 

 

 

หนังสือค้ าประกันส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจ 

หนังสือสัญญากู้เลขที่................../...................     เขียนที่................................................................................... 
ชื่อผู้กู้........................................................................     วันที่.....................เดือน...............................พ.ศ.................... 
ข้าพเจ้า........................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................อายุ..................ปี                        
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่....................................................................เป็น       ข้าราชการ         ลูกจ้างประจ า        อื่นๆ...........................................              
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย......................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง.....................................         
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์............................................    
ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่...............................................................................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..........................................     
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์............................................   
ขอท าหนังสือค้ าประกันเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เพื่อเป็นหลกัฐานดังตอ่ไปน้ี 
  ข้อ 1. ตามที่..........................................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ฯ ตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทโครงการ
เงินกู้อุ่นใจ เลขที่.............../...........ลงวันที่...................................................จ านวนเงินกู้........................................บาท (.......................................................) 
พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญาในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ผ่อนช าระงวด/เดือนละ............................. บาท (...................................................................) จนกว่าจะ
ช าระเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน................งวด และผู้กูไ้ด้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯแล้ว เป็นหน้ีที่สมบูรณ์ โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกบัเงินกู้รายน้ี 
  ข้อ 2. ข้าพเจ้าทราบวัตถปุระสงค์ในการก่อหน้ีที่ผู้กูร้ะบุไว้ในสัญญาในการก่อหน้ีที่ค้ าประกัน ลักษณะการกู้เงินส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจ ของผู้
กู้ตามสัญญา จ านวนเงินสูงสุด ตามสัญญาและระยะเวลาการก่อหน้ีตามสัญญาในข้อ 1. ที่ข้าพเจ้าค้ าประกัน 
  ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อมูลผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินช าระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่ าวไว้ใน
สัญญากู้เงินประเภทโครงการเงินกู้อุ่นใจ น้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ันๆ ทุกประการ    
            หากผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการตาม
กฎหมายกับข้าพเจ้า 
  ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การลาออกจากการปฏิบัติงาน,การย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น , การลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายน้ีจนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะก รรมการด าเนินการ
สหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าภายในก าหนด (หกสิบ
วัน) นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน และเงินได้อื่นๆ ของข้าพเจ้าหักจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงข้าพเจ้า
ต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ น้ัน จากเงินรายได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย ความยินยอมน้ีให้มีผลอ ยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือ
ยินยอมให้หกัเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบให้สหกรณ์ฯ ไว้ ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินส าหรับโครงการเงินกู้อุ่นใจน้ันโดยสิ้นเชิง 
  ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือค้ าประกันน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที หากข้าพเจ้าไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบการย้ายที่อยู่ การส่งหนังสือบอกกล่าวถึงข้าพเจ้า ตามที่อยู่ข้างต้นที่ได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าทราบโดยชอบแล้ว  
   ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด กระท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกผูกู้้ทีข่้าพเจ้าค้ าประกัน  ในการปรับ
โครงสร้างหน้ี, ประนอมหน้ี, การเปลี่ยนแปลงงวดช าระหน้ี ฯลฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการทุกประการ 

ข้อ 8. พร้อมหนังสอืสัญญาค้ าประกันน้ี ข้าพเจ้าไดท้ าหนังสอืยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน
และเงินได้อื่นให้แก่สหกรณ์ฯ หน่วยงานต้นสังกัด และส าหรับขา้พเจ้าเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  
  

       ลงชื่อ......................................................................ผู้ค้ าประกัน 
             (......................................................................) 
       ลงชื่อ.......................................................................พยาน/สมาชิกเลขทะเบียนที่................... 
             (.......................................................................) 

ลงชื่อ.......................................................................พยาน/สมาชิกเลขทะเบียนที่................... 
             (........................................................................) 

         ( (



       
    อจ.6 

   

 ค ายินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
                                                                                    เขียนที่............................................................................. 
                         วันที่...............เดือน................................พ.ศ. .................  
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง ......................................................เป็นสามี/ภรรยาของ นาย/นาง................................................................ได้รู้เห็นและยินยอมให้ 
นาย/นาง...................................................................เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากดั ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้น  
 

                                                                         ลงชื่อ..................................................................สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม                                        
                                                                               (.................................................................) 
    

                                                                         ลงชื่อ......................................................พยาน/สมาชกิเลขทะเบียนที่................ 
                                                                               (.................................................................)  
                                                                         ลงชื่อ......................................................พยาน/สมาชกิเลขทะเบียนที่................ 
                                                                               (.................................................................)    

 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาผู้ค้ าประกัน 
  ขอรับรองว่าเป็นลายมือชือ่ของผู้ค้ าประกันจริง และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันน้ีได้ท าขึ้นโดยถกูต้องแล้ว 
 

                                                              ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง 
                                                                              (................................................................) 
                                                                         ต าแหน่ง................................................................. 
                                                                         วันที่ ...................................................................... 

 

ค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกัน 
  

          ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสอืค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ า   
ประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท าหนังสอืค้ าประกัน  
          การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในหนังสือค้ าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เพื่อค้ าประกันหน้ี ตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้
โครงการเงินกู้อุ่นใจ เลขที.่..................../………..........ลงวันที.่....................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบุรี จ ากัด (ผู้ให้กู้)  
     กับนาย/นาง/นางสาว.......................................................................................(ผู้กู้) ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคญั ดังน้ี  
          1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดอย่างจ ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน  
          2. ผู้ค้ าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผูกู้ ้ค้างช าระกบัผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือ  
             ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย         
          3. การที่ผู้ค้ าประกันออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกัน  
             รายน้ีจนกว่าผู้กูไ้ด้ให้สมาชิกอื่นซ่ึงสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน   
 

นอกจากทีก่ล่าวไวข้้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ าประกัน   
   ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตอืนน้ีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 
       ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ค้ าประกัน     
                         (...........................................................................................)   

 

(ส าหรับผู้กู)้ 
 

นาย/นาง/นางสาว..........................................................................(ผู้กู้) 
ขอรับรองว่าเอกสารการค้ าประกันการกูเ้งินของข้าพเจ้าถกูตอ้ง 

 

ลงชื่อ.........................................................ผู้กู้ 
(................................................................) 
วันที่ ......................................................... 

 
(ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ฯผูซ้ึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ กรอก) 

 

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ารายการต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง 
 

ลงชื่อ..............................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
          (........................................................................) 
         วันที่ ................................................................ 

 



 

 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

เขียนที่............................................................ 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.......... 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ.....................ปี อยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่.............. 
ตรอก/ซอย.........................ถนน...........................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต...........................จังหวัด............................. 
รับราชการสังกัด/โรงเรียน...........................................................................ต าแหน่ง...............................................และเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์
ครูนนทบุรี จ ากัด เลขทะเบยีนสมาชิก............................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน าส่งเงิน
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเปน็สมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีไว้กับสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ี ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจา้สังกัดอยู่ ท้ังปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ไดแ้จ้งให้ ในแต่ละเดอืนและส่ง
ช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากดั แทนข้าพเจ้าทกุเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเปน็ข้าราชการ/ลูกจ้างหรือเสียชีวิต และได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจา้หนา้ที่
ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ, เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม
ข้อ 1 ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากดั แทนข้าพเจ้า
ทุกครั้ง, หรือช าระเป็นอันดับแรกหลังจากหักหนี้แก่ทางราชการแล้ว 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หักหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอม
ให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรุี จ ากดั ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมหักเงินตามข้อ 3.   ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ ข้าพเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะไดพ้้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีส้ินท่ีข้าพเจ้ามตี่อสหกรณ์ เว้นแตจ่ะได้รับค ายินยอมเป็น
หนังสือจาก สหกรณ์ออมทรัพยค์รนูนทบรุี จ ากัด 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ้่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่
ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงนิเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญหรอืเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามสีิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแตก่รณี เพื่อส่งช าระหนี้ ช าระคา่หุ้น หรือเงินอ่ืนใด ให้สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนนทบุรี 
จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสญัญาว่าจะถือปฏิบตัิตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพยีงแต่สหกรณไ์ดม้ีหนังสอืแจ้งให้ส่วน
ราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่พื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอ
แล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ไดต้รวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของ
ข้าพเจ้าทุกประการ จึงไดล้งลายมอืช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ฉบบัท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า ฉบับท่ีสาม
ให้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู ่
 
       ลงช่ือ..............................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                                         (..............................................................................) 
                                                                                   ลงช่ือ...............................................................................พยาน 
                                                                                         (..............................................................................) 
                                                                                   ลงช่ือ..............................................................................พยาน 
             (..............................................................................) 


