
รายการเอกสารที่ย่ืนต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษให้เงินกู ้ส้าหรับผู้ค ้าประกันที่ถูกศาลพิพากษา 
 
ช่ือผู้กู้......................................................................................................................................................เลขทะเบียน......................................... 

ผู้กู้กรณุาจัดเรียงเอกสารตามล าดบัก่อนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย     ในช่องตรวจสอบ  
1. ค้าขอกู้               .       .......  2 หน้า (คป.1, คป.2)  จ านวน 1 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 
2. หนังสือสัญญากู้          .......  2 หน้า (คป.3, คป.4)  จ านวน 2 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 
3. หนังสือค ้าประกัน          ........  2 หน้า (คป.5, คป.6)  ตามจ านวนคนค้ าประกัน (กรอกเอกสารครบถ้วน) 
4. หนังสือยินยอมให้หนว่ยงานตน้สงักัดหักเงินช้าระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ้ากัด ........  1 หน้า จ านวน 3 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 
5. เอกสารประกอบการกู้ (ของผู้กู้) 
......... 5.1 ส าเนาบัตรประชาชน (หากเป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ต้องใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ แนบเพิ่ม) 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
......... 5.2 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถกูต้อง) 
......... 5.3 ส าเนาทะเบียนสมรส 1ฉบับ (รับรองส าเนาถกูต้อง)  
......... 5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรส 1ฉบับ (รับรองส าเนาถกูต้อง) 
......... 5.5 กรณีผู้กู้สถานะโสด / กรณีหย่า แนบส าเนาใบหย่า / กรณีคู่สมรสเสียชีวิต แนบส าเนาใบมรณะบัตร (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
             และให้ระบุสถานะในหน้า คป.3 พร้อมลงช่ือรับรอง   
..........5.6 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้ พร้อมประทับตราหน่วยงานให้เรียบร้อย  
..........5.7 สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ย้อนหลัง 3 เดือน และให้เจ้าหน้าที่การเงินรับรองข้อมูลพร้อมกับประทับตราหน่วยงาน

ให้เรียบร้อย 
……….5.8 ส าเนาสมุดบัญชีเงินเดือน หรือ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  
..........5.9 กรณีผู้กู้เป็นอัตราจ้างแนบหนังสือสัญญาจ้างพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง หากสัญญาจ้างหมดอายุ 
            ภายใน 3 เดือน ให้ขอหนังสือรับรองการต่อสัญญาจ้าง พร้อมประทับตราหน่วยงาน 1 ฉบับ 
......... 5.10 ค าพิพากษา, สัญญาประนีประนอมยอมความ, หมายบังคับคดี, หนังสือรับสภาพหนี้ (ห้ามใช้หนังสือสัญญากู้กับบุคคลภายนอก) 
6. เอกสารประกอบการค ้าประกัน  
......... 6.1 ส าเนาบัตรประชาชน (หากเป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ต้องใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ แนบเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
             หรือใช้หนังสือรับรองแทนบัตรข้าราชการ) 
......... 6.2 ส าเนาประจ าตัวประชาชนคู่สมรส 1ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง)  
......... 6.3 กรณีผู้ค้ าประกันเงินกู้สถานะโสด / กรณีหย่า แนบส าเนาใบหย่า / กรณีคู่สมรสเสียชีวิต แนบส าเนาใบมรณะบัตร (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

และให้ระบุสถานะในหน้า คป.6 พร้อมลงช่ือรับรอง 
หมายเหตุ 
1. ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง 
2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมดจะต้องเป็นลายมือช่ือตรงกันทั้งหมด 
3. บัตรประจ าตัวประชาชน, บัตรประจ าตัวข้าราชการ จะต้องไม่หมดอายุในวันท่ีรับเงินกู้ 
4. การแก้ไขข้อความให้ขีดเส้นทับแล้วให้ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไขนั้น ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 
5. หน้า คป.2 ค ารับรองเจ้าหน้าท่ีการเงิน และ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ได้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชน ให้ผู้เกี่ยวข้องของผู้กู้เป็นผู้ลงนาม  
   รับรอง ส่วนหน้า คป.6 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ ต้องลงลายมือช่ือต่อหนา้เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 
6. กรณีครูเอกชน ยื่นกูเ้งินสามัญโครงการพิเศษให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันท่ีถูกศาลพิพากษา โดยใช้ครูเอกชนค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันต้องมี 
    หุ้นไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท พร้อมทั้งแนบเอกสาร เพิ่มเติมดังนี ้

6.1 หนังสือรับรองการท างานโดยมีอายุงาน 5 ปีข้ึนไป ของผู้ค้ าประกันพร้อมประทับตราหน่วยงาน 
            6.2 สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของผู้ค้ าประกัน พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงาน 
7. การช าระหนี ้  

- กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ตลอดอายุสัญญากู้สมาชิกผู้กู้ต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 75 ปี   
- กรณีผู้ กู้ เป็นอัตราจ้ าง หรือ สั งกัดเอกชน ตลอดอายุสัญญากู้ สมาชิกผู้กู้ ต้ องมีอายุ ไม่ เกิน 60 ปี และผู้ค้ าประกันเงินกู้ต้ องมี    

 อายุไม่เกิน 75 ปี   



 

 

สิทธิการกู ้
ผู้กู้เป็นข้าราชการ, ข้าราชการบ านาญ, สังกัดสถานศึกษาเอกชน, พนักงานราชการ, อัตราจา้งทุกสังกัดที่มีสญัญาจ้าง  และ

ต้องเป็นสมาชิก 1 ปีข้ึนไป โดยจะพิจารณาตามหนังสือรับสภาพหนี้ แต่ทั้งนี้จะกู้ไดไ้มเ่กินสัญญาละ 500,000 บาท  
หลักประกันส าหรับเงินกู้  ใหม้ีข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
ก. ค่าหุ้น และ/หรือ เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น และ/หรือ เงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 
ข. บุคคล 
- กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ, ข้าราชการบ านาญ, พนักงานราชการ, อัตราจ้างทุกสังกัดที่มีสัญญาจ้าง  ผู้ค้ าประกันเงินกู้ต้อง

เป็นข้าราชการ, ข้าราชการบ านาญ เท่านั้น 
วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท  ผู้ค้ าประกัน 1 คน  

- กรณีผู้กู้สังกัดสถานศึกษาเอกชน, สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด, สมาชิกสังกัดสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ 
วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท   ผู้ค้ าประกัน 2 คน (กรณีให้ข้าราชการ, ข้าราชการบ านาญค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 1 คน) 

กรณีผู้ค้ าประกันเป็นสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน, สมาชิกสังกัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด, สมาชิกสังกัด
สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ ผู้ค้ าประกันต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่า 50,000 บาท  
 หมายเหตุ หลังการหักช าระหนี้รายเดือนแล้ว สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า 3,000 บาท 

วงเงินกู้  ยอดช าระตอ่เดอืน วงเงินกู้  ยอดช าระตอ่เดอืน 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10,000 100                                 260,000 2,600                               
20,000 200                                 270,000 2,700                               
30,000 300                                 280,000 2,800                               
40,000 400                                 290,000 2,900                               
50,000 500                                 300,000 2,900                               
60,000 600                                 310,000 3,000                               
70,000 700                                 320,000 3,100                               
80,000 800                                 330,000 3,200                               
90,000 900                                 340,000 3,300                               
100,000 1,000                               350,000 3,400                               
110,000 1,100                               360,000 3,500                               
120,000 1,200                               370,000 3,600                               
130,000 1,300                               380,000 3,700                               
140,000 1,400                               390,000 3,800                               
150,000 1,500                               400,000 3,900                               
160,000 1,600                               410,000 4,000                               
170,000 1,700                               420,000 4,100                               
180,000 1,800                               430,000 4,200                               
190,000 1,900                               440,000 4,300                               
200,000 2,000                               450,000 4,400                               
210,000 2,100                               460,000 4,500                               
220,000 2,200                               470,000 4,600                               
230,000 2,300                               480,000 4,700                               
240,000 2,400                               490,000 4,800                               
250,000 2,500                               500,000 4,900                               

ตารางเงินกู้สามัญโครงการพิเศษใหเ้งินกู้ ส าหรับผู้ค  าประกันทีถู่กศาลพิพากษา
วงเงินกู้ 500,000 บาท สง่ช าระภายใน 120 งวด 



 
 

คป.1 
  

 
 
 
 

 

ค้าขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษให้เงินกู้ ส้าหรับผู้ค ้าประกันที่ถูกศาลพิพากษา 
 

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

  ข้าพเจ้าผู้กู้........................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

เลขทะเบียน........................ เป็น     ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า    อื่น ๆ ................................ต าแหน่ง.............................................. 

สังกัด/โรงเรียน...................................................................อ าเภอ..............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ (บ้าน)........................................ 

(ท่ีท างาน).........................................................เงินได้รายเดือน.................................................บาท ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ

ให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันท่ีถูกศาลพิพากษา จ านวน.................................บาท (..................................................................................) 

เพื่อน าไปช าระหนี้ตามส่วนของตนเองในฐานะผู้ค้ าประกันหนี้ตามค าพิพากษาของศาล...................................................................  

คดีหมายเลขด าที่.................................................................................คดีหมายเลขแดงท่ี.............................................................................. 

ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุร ีจ ากัด โจทก์....................................................................................................................................จ าเลย  

 เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารตามค าขอ มาด้วย ดังน้ี 

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

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

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

 
 

ลงชื่อ......................................................................ผู้ขอกู้ 
 (......................................................................) 
 โทรศัพทบ์้าน........................................................... 
 โทรศัพทม์ือถือ......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ในเวลานี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
ในคดีล้มละลายและไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย 

 

ลงช่ือ..................................................................................ผู้กู ้
  (..................................................................................) 
 วันท่ี................../................................./...................... 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
เลขท่ีรับ........................เวลา.................น. 
วันท่ี.......................................................... 

สัญญาเลขท่ี..................... 
วันท่ี.................................. 



 
คป.2 

 
ข้าพเจ้าขอน าเงินค่าหุ้นของข้าพเจา้ที่มีอยู่ในสหกรณฯ์ ซึ่งช าระเตม็มลูคา่แล้ว และรวมเงินค่าหุ้นที่จะมีขึ้นในภายหน้า เปน็หลักประกันเงินกู ้ 

และข้าพเจ้าขอเสนอบุคคลที่จะเปน็ผู้ค้ าประกัน เพื่อเป็นหลักประกนัเพิ่มเตมิดังต่อไปนี ้

ที ่ ชื่อ-สกลุ ลายมือชื่อ อาย ุ
เลข 

ต้าแหน่ง สังกัด/โรงเรียน 
เบอร์ 

สมาชกิ โทรศัพท์ 

1               

2               

3               

4               
    

 
ค้ารับรองเจา้หน้าท่ีการเงิน และผูบ้ังคับบัญชา หรือผู้ได้รับใบอนุญาตของโรงเรยีนเอกชน 

ขอรับรองว่า รายการเกี่ยวกับเงินเดือนถูกต้องเป็นความจริง โดยได้พิจารณาค าขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันที่
ถูกศาลพิพากษาของสมาชิกรายน้ีแล้ว และผู้กู้ได้ให้ค ายินยอมให้ผู้มีอ านาจหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด                       
ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์และตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว เห็นควรกู้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 

ส้าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ บันทึกรายการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้กู ้

เงินได้รายเดอืน
(บาท) 

มีหุ้นอยู(่บาท) วงเงนิกู้(บาท) ต้นเงินกู้คงเหลอื(บาท) ได้รับเงินกู(้บาท) 

 
 

    

 

หมายเหตุ       สมาชิก     เคย       ไม่เคย    ผิดนัดการส่งเงินงวด ช าระหุ้น และ/หรือ ช าระหน้ี ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา 

        

 
 

เสนอ  คณะกรรมการด าเนินการชดุที่.....................ในการประชุมคร้ังที่....................วันที่..............................................................มีมต ิอนุมตัใิห้กู้ได้ 
 

 
 

 

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

เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 

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

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 

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

          ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 

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

เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

หมายเหตุ   - กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ที่ได้รับมอบหมาย 
             จากผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามรับรอง 
              - กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการบ านาญ ให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัด ลงนามรับรอง  
              - กรณีผู้กู้สังกัดโรงเรียนเอกชน ให้เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับมอบหมาย 
              จากผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ลงนามรับรอง 
 

 

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

ผู้บังคับบัญชา 

หมายเหตุ   - กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง  ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามรับรอง  
               - กรณีผู้กู้เป็น ผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. หรือ ผอ.ส่วนราชการ หรือ ผอ.สถานศึกษาของรัฐ   
              ให้รับรองตนเองได้ 
                - กรณีผู้กู้สังกัดโรงเรียนเอกชน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชน หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
               เป็นผู้ลงนามรับรอง 
              - กรณีผู้กู้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้รับรองตนเองได้ 
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หนังสือสัญญากู้สามัญโครงการพิเศษให้เงินกู้ ส้าหรับผู้ค ้าประกันที่ถูกศาลพิพากษา 
 

วันท่ี..................เดือน.............................................พ.ศ.................. 
บัญชีเงินกู้ท่ี คป ............./..................ช่ือผู้กู.้........................................................................................................................................................ 
ข้าพเจ้า....................................................................................................หมายเลขบัตรประชาชน....................................................................... 
ช่ือคู่สมรส................................................................................................หมายเลขบัตรประชาชน....................................................................... 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เลขทะเบียน..............................รับราชการหรือปฏิบัติงานในต าแหน่ง........................................... 
สังกัด/โรงเรียน............................................................................................................อ าเภอ........................................................จังหวัดนนทบุรี   
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................................................................................................................................... 
ขอท าสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้   
 1 ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จ านวน..............................................บาท (.......................................................................................) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และได้รับเงินจ านวนดังกล่าวในวันท าสัญญากู้โดยถูกต้องแล้ว (ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุ้น, 
ค่าเบี้ยประกัน ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ) ข้าพเจ้า จะน าเงินกู้ดังกล่าว เพื่อช าระหนี้ตามค าพิพากษา ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันให้กับ 
นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................(ลูกหนี้ตามคดีหมายเลขแดงท่ี...................................................) 
 2 ข้าพเจ้ายินยอมส่งคืน เงินกู้สามัญโครงการพิเศษให้เ งินกู้  ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ถูกศาลพิพากษา เป็นงวดรายเดือน 
งวดละ..................................................บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า 
หักเงินช าระหนี้จากเงินรายเดือนของข้าพเจ้า  ณ ต้นสังกัดที่จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าเป็นเวลา ................................ .........งวด  
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน.....................................................เป็นต้นไป และยินยอมให้หักเงินช าระหนี้จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น    
 3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ว่าด้วยการให้ เงินกู้และดอกเบี้ยแก่สมาชิก 
ที่ถือใช้ในปัจจุบัน และตามประกาศของสหกรณ์ฯ ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น ตามข้อบังคับข้อ 31(3) 
เว้นแต่ยังเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 43 ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจัดการช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ 
ให้เสร็จสิ้นก่อน   
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ตามที่กล่าวมาในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการ หรือเงินสะสม
จากต้นสังกัดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานน าบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือต้นสังกัดของข้าพเจ้าจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า  
หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้สหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนได้     
  4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดช าระหนี้ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ยึดหน่วงเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือน าเงินดังกล่าว 
มาช าระหนี้เงินกู้ท่ีค้างช าระได้   
 ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดช าระหนี้และมีการบอกกล่าวทวงถามไปถึงผู้กู้ ผู้กู้ตกลงยินยอมชดใช้ค่าติดตามทวงถามครั้งละ 200 บาท 
รวมทั้งชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีและค่าทนายความคืนแก่สหกรณ์ฯ 
 5 ในการทวงถาม ให้ผู้กู้ช าระหนี้นั้น นอกจากทวงถามผู้กู้ได้แล้ว ให้สหกรณ์ฯ ทวงถาม จาก.............................................................
เกี่ยวข้องเป็น...................................ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้........................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................โทรศัพท์......................................................... 

หากสหกรณ์ฯ ได้ส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังที่ อยู่ของผู้กู้  หรือบุคคลซึ่งผู้กู้ได้ระบุไว้ตามที่อยู่ข้างต้นนี่  ถือว่าผู้กู้ได้รับ 
หนังสือดังกล่าวแล้ว 
 6 ในกรณีข้าพเจ้าย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที หากมิได้แจ้งให้ทราบ  
ให้ถือว่าในการส่งหนังสือบอกกล่าวถึงข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสือบอกกล่าวโดยชอบ  

หนังสือสัญญากู้นี้ท าข้ึน ณ วันท่ีระบุข้างต้น และข้าพเจ้าลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
ลงช่ือ.......................................................................ผู้กู้          ลงช่ือ...........................................................................สาม/ีภรรยา   
      (......................................................................)                   (..........................................................................)   
 

ลงช่ือ.....................................................................พยาน        ลงช่ือ..........................................................................พยาน/เขียน   
     (.......................................................................)                    (.........................................................................)  

   ได้รับสญัญาคู่ฉบับแล้ว 

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

. 

ในเวลาน้ีข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
ในคดีล้มละลายและไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย 

 

ลงชื่อ..............................................................ผู้กู้ 
 (..............................................................) 
วันท่ี............../..................../................... 



คป.4 
 
ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................................................

ได้รับเงินกู้ จ านวน...............................................บาท (โดยหักเงินตามสัญญาข้อ 1) ข้าพเจ้าจะน าเงินกู้ดังกล่าว เพื่อช าระหนี้ตามค าพิพากษา 
ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันให้กับ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................................... 
(ลูกหนี้ตามคดีหมายเลขแดงท่ี.......................................) ของข้าพเจ้าตามหนังสือสัญญากู้นี้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี................................... 

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

                                                          (......................................................................) 
               ต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 
 
ผู้มีอ านาจลงนามแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรุี จ ากัด 
 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้จัดการ 

       (..............................................................................) 
 
 
ลงช่ือ..............................................................................ประธานกรรมการ, รองประธานกรรมการ, เลขานุการ, เหรญัญิก 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
 
 
 
 
 
 

 

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

................./............./...........
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หนังสือค ้าประกันส้าหรับเงินกู้สามัญโครงการพิเศษให้เงินกู้ ส้าหรับผู้ค ้าประกันที่ถูกศาลพิพากษา 
 

หนังสือสัญญากู้เลขที่ คป ................./................... 
ชื่อผู้กู้..............................................................      เขียนที่....................................................................
                      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 เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1 ตามที่....................................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภท 
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ถูกศาลพิพากษา เลขที่ คป................./..................ลงวนัที่....................................................
จ านวนเงินกู้.......................................................บาท (.....................................................................................................) พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญา
ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ผ่อนช าระงวด/เดือนละ...........................บาท (...........................................................................) จนกว่าจะช าระเสร็จส้ิน
แต่ไม่เกิน...................งวด และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯ แล้ว เป็นหน้ีที่สมบูรณ์ โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับเงินกู้รายน้ี 
  ข้อ 2 ข้าพเจ้าทราบวัตถุประสงค์ในการก่อหน้ีที่ผู้กู้ระบุไว้ในสัญญาในการก่อหน้ีที่ค้ าประกัน ลักษณะการกู้เงินสามัญโครงการพิเศษ 
ให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ถูกศาลพิพากษา ของผู้กู้ตามสัญญา จ านวนเงินสูงสุดตามสัญญาและระยะเวลาการก่อหน้ีตามสัญญาในข้อ 1  
ที่ข้าพเจ้าค้ าประกัน 
  ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อมูลผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินช าระหน้ี อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้
ในหนังสือกู้เงินสามัญโครงการพิเศษให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ถูกศาลพิพากษา น้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการ    
             หากผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินสามัญโครงการพิเศษให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ถูกศาลพิพากษา ตามข้อ 1 ข้าพเจ้าในฐานะ 
ผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการตามกฎหมายกับข้าพเจ้า 
  ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การลาออกจากการปฏิบัติงาน, การย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น, การลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายน้ี จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าภายในก าหนด 
(หกสิบวัน) นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน และเงินได้อื่น ๆ ของข้าพเจ้าหักจ านวนเงินงวด
ช าระหน้ีซ่ึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ น้ัน จากเงินรายได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย ความยินยอมน้ี ให้มีผล 
อยู่ตลอดไป โดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบให้สหกรณ์ฯ ไว้ ทั้งน้ี จนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินสามัญ 
โครงการพิเศษให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ถูกศาลพิพากษา น้ันโดยสิ้นเชิง 
  ข้อ 6 หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือค้ าประกันน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที หากข้าพเจ้า
ไม่ได้แจ้งให้ทราบการย้ายที่อยู่ การส่งหนังสือบอกกล่าวถึงข้าพเจ้า ตามที่อยู่ข้างต้นที่ได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าทราบโดยชอบแล้ว  
   ข้อ 7 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด กระท าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับสมาชิกผู้กู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกัน 
ในการปรับโครงสร้างหน้ี, ประนอมหน้ี, การเปลี่ยนแปลงงวดช าระหน้ี ฯลฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการทุกประการ 

ข้อ 8 พร้อมหนังสือสัญญาค้ าประกันน้ี ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือ นหักเงินได้ 
รายเดือนและเงินได้อื่นให้แก่สหกรณ์ฯ หน่วยงานต้นสังกัด และส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

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

 



คป.6 
  

ค้ายินยอมของคู่สมรสผู้ค ้าประกัน 

 

      เขียนที่............................................................................. 
                        วันที่...............เดือน................................พ.ศ. ................... 
            ข้าพเจ้า นาย/นาง ......................................................เป็นสามี/ภรรยาของ นาย/นาง...............................................................................
ได้รู้เห็นและยินยอมให้ นาย/นาง........................................................................................เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ตามหนังสือค้ าประกันขา้งต้น  
 

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

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

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค ้าประกัน 
           ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน   
หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท าหนังสือค้ าประกัน  
          การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในหนังสือค้ าประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ้ากัด เพื่อค้ าประกันหน้ี ตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ
โครงการพิเศษให้เงินกู้ ส าหรับผู้ค้ าประกันที่ถูกศาลพิพากษา เลขที่ คป ...................../.......................ลงวันที่...........................................................
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ้ากัด (ผู้ให้กู้) กับนาย/นาง/นางสาว................................................................................(ผู้กู้) 
ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังน้ี  
          1 ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดอย่างจ ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน  
          2 ผู้ ค้ าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้  ค้างช าระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบ้ีย 
            หรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกดว้ย         
          3 การที่ผู้ค้ าประกันออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุให้ผู้ ค้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายน้ี 
             จนกว่าผู้กู้ได้ให้สมาชิกอื่นซ่ึงสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน   
 

นอกจากทีก่ล่าวไวข้้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ าประกัน  ข้าพเจ้าได้รับทราบค า
เตือนน้ีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้ค้ าประกัน 
(..................................................................) 
ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(ส้าหรับผู้กู)้ 

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

ขอรับรองว่าเอกสารการค้ าประกันการกูเ้งินของข้าพเจ้าถกูตอ้ง 
 

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

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

 
(ส้าหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ผู้ซึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ กรอก) 

 
ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ารายการต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง 

 
 

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



.  

 

 

 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสงักัดหักเงินช้าระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ้ากัด  
 

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
วันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ. .................. 
 ข้าพเจ้า................................................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ที่............. 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.................................................
จังหวัด...................................รับราชการสังกัด/โรงเรียน..........................................................................ต าแหน่ง....................................... ...........
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ และ/หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชน ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงขอท าหนังสือ
ให้ความยินยอมฉบับน้ีไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ดังน้ี 
 ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ 
และ/หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชน ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ได้แจ้งให้ ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง หรือเสียชีวิต และได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชน ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ 
หรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือพึงได้ตามกฎหมาย ตามข้อ 1 ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกคร้ัง หรือช าระเป็นอันดับแรกหลังจากหักหน้ี  
แก่ทางราชการแล้ว 
 ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หักหน้ีแก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
(แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553) มาตรา 42/1 
 ข้อ 4 หนังสือยินยอมหักเงินตาม ข้อ 3 ให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจ้ าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมน้ี 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือพ้นภาระหน้ีสินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ  
เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
 ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น และ/หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ   
และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชน 
แห่งใดแห่งหน่ึง ที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชน แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช าระหน้ี
ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอม  
ในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานภาคเอกชน 
ที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความ ถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว  
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 หนังสือฉบับน้ี ท าขึ้น 3 ฉบับ  มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า  
และฉบับที่สาม สหกรณ์ฯ จะน าส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทราบ  
 

                  ลงชื่อ........................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
(........................................................) 

 ลงชื่อ.........................................................พยาน 
(.........................................................) 

 ลงชื่อ.........................................................พยาน 
(.........................................................) 


