
 

ที่ ……………….     หน่วยงาน................................................................ 
       ................................................................................ 

                     วนัที่……….เดือน…………....พ.ศ……………. 

เร่ือง ส่งหลกัฐานค าขอกูเ้งินสามญัทัว่ไป 

เรียน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  1.    ค  าขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินสามญัทัว่ไป โดย ใช้บุคคลค ำ้ประกัน  (สามญั 1 ) 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์ฯ ของผูกู้ ้  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. ส าเนาหนา้บญัชีเงินฝากของผูกู้ ้ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  (กรณีโอน) 
4. สลิปเงินเดือนฉบบัจริงเดือนล่าสุดของผูกู้แ้ละผูค้  ้า  (เจา้หนา้ที่การเงินรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
5. ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์ฯ ของผูค้  ้าประกนั พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง   
6. ค าขอเอาประกนั (กรณีกูเ้งินเกิน 700,000 บาท) ส าหรับสมาชิกที่โอนไปสงักดัหน่วยงานอ่ืนๆ

ต้องท าประกนัเตม็วงเงินกู ้

ดว้ย (ช่ือหน่วยงาน)............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
ขอส่งค าขอกูเ้งินสามญัของนาย / นาง / นางสาว...........................................................................................................
ต  าแหน่ง..............................................อตัราเงินเดือน.............................บาท (.............................................................)  
สงักดั........................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั               
เลขทะเบียนสมาชิก.........................................................มีความประสงคข์อกูเ้งินสามญัทัว่ไปจากสหกรณ์ออมทรัพย ์      
กรมประมง  จ  ากดั  เป็นเงินจ านวน.................................บาท (........................................................................................)            
โดยหน่วยงานขอมอบอ านาจใหน้าย / นาง / นางสาว ...................................................................................................
ต  าแหน่ง...........................................................................เป็นผูห้กัเงินส่งคืนใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั              
ใหค้รบตามก าหนด 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

หน่วยงาน....................................................... 
....................................................................... 
โทร.................................................................. 

 
 
 



 

           (สำมัญ 1) 
 

      
 
 

                                                                            สัญญำเงินกู้เลขที…่………/25……..…. 
 

                        วนัท่ี……………………………...................… 
ขอ้ 1.  ขา้พเจา้  (นาย /นาง /นางสาว)……….…………………………….……………………………………………อาย…ุ……………....ปี     

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั    เลขทะเบียนสมาชิก …..........……………...เป็น   ขา้ราชการบ านาญ   ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า    
ต าแหน่ง……………….…………………………    สังกดัหน่วยงาน…………………………….……………………...โทรศพัท…์……………....…..
อตัราเงินเดือน……………………….บาท  ส่งค่าหุน้เดือนละ…….…..บาท    ท่ีอยู่ปัจจุบนับา้นเลขท่ี…….…..หมู่….…..ถนน……………………..…
ต าบล/แขวง……..…………..………อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั………….………รหสัไปรษณีย.์............…โทรศพัท…์……..…….…... 
มือถือ.................................................อตัราเงินเดือนเบิกจ่ายหน่วยงาน……….........................................……………………………………………..... 
      ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์ฯ  จ านวน………………..………บาท  (……………………………….……………………..……….) 
เพ่ือน าไปใชใ้นการ   ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั     ใชจ่้ายในครอบครัว    อื่นๆ …………………………………..................…………………………. 
      ขอ้ 3.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะช าระเงินคืนเป็นงวดรายเดือนจ านวน……….งวด เร่ิมช าระงวดแรกตั้งแต่เดือน………………………………...
โดยวธีิผ่อน  ช าระเงินตน้เท่ากนัทุกเดือนงวดละไม่นอ้ยกวา่………………………….……บาท  พร้อมอตัราดอกเบ้ียร้อยละ……………ต่อปี 
                     ช าระเงินตน้รวมดอกเบ้ีย เท่ากนัทุกเดือน งวดละไม่นอ้ยกวา่............................บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ..............................ต่อปี 
     ในกรณี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกัด   ปรับอัตรำดอกเบ้ีย ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดอัตรำดอกเบ้ียได้ตำมประกำศอัตรำ
ดอกเบ้ียของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกัด 
      อน่ึง  ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ไดพิ้จารณาลดจ านวนเงินกูข้องขา้พเจา้  เพ่ือให้ถูกตอ้งตามระเบียบการกูเ้งินของสหกรณ์ฯ หรือดว้ยเหตุประการ     
ใดก็ตาม  ขา้พเจา้ยินยอมและยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีสินเช่ือแกไ้ขจ านวนเงินกูไ้ปตามท่ีสหกรณ์ฯอนุมติัใหกู้ ้รวมทั้งยินยอมใหแ้กไ้ขรายละเอยีดในการคืน         
ตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียไดด้ว้ยพร้อมทั้งลงนามเซ็นช่ือก ากบัรายการท่ีแกไ้ขทั้งหมด 
      ขอ้ 4.  เม่ือสหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินใหข้า้พเจา้ไม่วา่จะจ่ายดว้ยเช็ค หรือโดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีท่ีขา้พเจา้แจง้ต่อสหกรณ์ฯ ใหถ้ือวา่ไดรั้บ   
เงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปครบถว้นแลว้ และใหถ้ือวา่เอกสารการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
      ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน  หกัเงินรายไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือช าระหน้ี สหกรณ์ฯ          
โดยข้ำพเจ้ำจะไม่ยกเลิกค ำยินยอม จนกว่ำจะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 
      ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินในคร้ังน้ีแลว้และใหถ้ือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา        
น้ี หากขา้พเจา้ปฏิบติัผิดระเบียบ และขอ้บงัคบัใหถ้ือวา่ผิดสัญญาและเงินกูเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระคืนทนัที  โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาในสญัญากูเ้งิน 
      ขอ้ 7.  ขา้พเจา้ขอใชค่้าหุน้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ ขณะท่ีท าสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี  และท่ีจะมีต่อไปในวนัขา้งหนา้จ าน าไวเ้ป็นหลกัประกนัการกูเ้งิน
จนกวา่สหกรณ์ฯ จะไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญากูเ้งินน้ีจนครบถว้น  ถ้ำข้ำพเจ้ำผิดสัญญำ  ยินยอมให้สหกรณ์ฯ  เป็นผู้มีสิทธิจดักำรและถอนเงินค่ำหุ้นเพื่อ
มำช ำระหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ียจนเสร็จส้ินครบถ้วน 
      ขอ้ 8.  ในกรณีท่ีผูกู้กู้เ้งินสหกรณ์ฯ มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ฯ ผูกู้ต้กลงหาผูค้  ้าประกนัการช าระเงินกูคื้น และ
จดัท าสัญญาค ้าประกนัท่ีมีค  าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนัไวใ้นสญัญาค ้าประกนันั้น 
     ขอ้ 9.  ขา้พเจา้ท าประกนัชีวติกลุ่มในวงเงินท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด และมอบใหส้หกรณ์ฯเป็นผูรั้บผลประโยชนเ์พ่ือช าระหน้ีเงินกูต้ามสัญญาน้ี 
      ขอ้ 10.  หากขา้พเจา้ออกจากราชการ  หรือสหกรณ์ฯไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ   ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ฯ หกัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  เงินบ าเหน็จ
บ านาญ หรือเงินไดอ้ืน่ใดท่ีทางราชการ หรือสหกรณ์ฯพึงจ่ายใหข้า้พเจา้ส่งใหส้หกรณ์ฯเพ่ือช าระหน้ี 
      ขอ้ 11.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ฯ ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  ถา้ขา้พเจา้มิไดแ้จง้          
ใหส้หกรณ์ฯ ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัหน้ีสินตามสัญญาน้ีใหถ้อืวา่ขา้พเจา้ยงัคงมีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาน้ีทุกประการ 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในรำยละเอยีดของสัญญำนี ้ จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน  

        ลงช่ือ……………………………………………….ผูกู้ ้
                       (……………………………………………..) 

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

 

ค ำยนิยอมของคู่สมรสผู้กู้ 
     ขา้พเจา้ยินยอมให้คู่สมรสกูเ้งินจาก สอป. ได ้

   ลงช่ือ……………………………………คู่สมรส 
         (……………………………………) 

เลขที่รับ……......……../....…...…... 

วนัที่……………………….........… 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกดั 
ค ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมญัทัว่ไป  โดย ใช้บุคคลค ำ้ประกนั 

(กรุณำกรอกข้อมูลด้วยลำยมือตนเอง ห้ำมพมิพ์) 
 

เอกสำรส ำหรับกำรย่ืนกู้พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ  1  ชุด  

1. ผูกู้ ้ -  ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์    -  ส านาบญัชีเงินฝาก (กรณีโอน)  -   สลิปเงินเดือนฉบบั ล่าสุด 
2.  ผูค้  ้ าประกนั – ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์ - สลิปเงินเดือนฉบบั ล่าสุด 

เขียนที ่…..................................................... 



 

 
 

-2- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขา้พเจา้………………………………………………………ไดรั้บเงินกูจ้  านวน………………………………บาท 
 (………………………………………………..) ตามหนงัสือสัญญากูเ้งินน้ีถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี…………………..……….. 

          ลงช่ือ **………………………………………ผู้รับเงิน 

              (……………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              มีหนี ้   ไม่มีหนี้ 

อนุมติัวนัท่ี………………………….ล าดบัท่ี………………
จ านวนเงินท่ีกู…้…………………………….…….…..บาท 

หัก  หน้ีสามญัเดิม……….........……เลขที่ใบเสร็จ……………… 
       หน้ีฉุกเฉิน……………………..เลขที่ใบเสร็จ……………... 
       หน้ีภาระค ้าประกนั………………..เลขที่ใบเสร็จ………….. 

        คงเหลือ...……………………………………………...บาท 

(…………………………………………………………………….) 

ลงช่ือ…………………………………………….เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 

ลงช่ือ…………………...………………..……...เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ลงช่ือ………………………………….……….ผูจ้ดัการ/เหรัญญิก 

     
 

คณะกรรมกำรเงินกู้ 
อนุมตั…ิ…………………..…………………..บาท 

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

          ลงช่ือ………..………………………….ประธานกรรมการ        ลงช่ือ………………………………………..กรรมการ 
            (………………………………………..)      (………………………………………..) 

                                                  ลงช่ือ………………………………………..…กรรมการ 
                                                          (……………………………………..……) 

ควำมเห็นผู้บังคบับัญชำ 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่า นาย / นาง / น.ส. ............................................................................................................ .................

ผูกู้มี้ความเหมาะสมในการขอกูแ้ละในขณะน้ียงัรับราชการหรือท างานประจ าอยู ่

  ลงช่ือ……………………………………………… 

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

                                                           ต าแหน่ง…………………………………..……… 

หมำยเหตุ 

        ผู้บังคบับัญชำ  หมายถึง  ผูอ้  านวยการกอง , ผูอ้  านวยการสถาบนั , ประมงจงัหวดั , ผูอ้  านวยการศูนย ์, 
       หวัหนา้สถานีประมง ,หวัหนา้หน่วยงานประมงทุกแห่ง หรือผูรั้กษาราชการแทน 

กำรรับเงินกู้สำมญั 
  รับเชค็ดว้ยตนเอง       โอนเขา้บญัชี 

 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั 
ช่ือบญัชี………………………………………………….. 
บญัชีเลขท่ี……..………………………………………… 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั   (มหาชน)
สาขา…..………………………………………………… 
ช่ือบญัชี…………………………………………………. 
บญัชีเลขท่ี………………………………………………. 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   จ  ากดั (มหาชน) 
สาขา..………………………………………………...… 
ช่ือบญัชี…………………………………………………. 
บญัชีเลขท่ี………………………………………………. 

  



 

 
 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกดั 

หนังสือสัญญำค ำ้ประกนัเงินกู้สำมญั และค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 

                                     เขียนท่ี..................................................................... 
            วนัท่ี.............เดือน....................................พ.ศ. .... ..................... 

 ขา้พเจา้...............................................อาย.ุ...................ปี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยป์ระมงจ ากดั เลขทะเบียนสมาชิก ..............  

เลขประจ าตวัประชาชน      เป็น  ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า  อ่ืน  ๆ(ระบุ)........... 
ต าแหน่ง...................................................อตัราเงินเดือน........................สังกดัหน่วยงาน ............................................................................  
โทรศพัทท่ี์ท างาน........................................ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี..................หมู่ท่ี............ถนน..........................ต าบล/แขวง..........................
อ  าเภอ/เขต ................................ .จงัหวดั .............................. รหัสไปรษณีย.์......................... โทรศพัทบ์า้น............................................
โทรศพัทมื์อถือ ......................................ขอให้สญัญาไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือสัญญาค ้าประกนั              
เงินกูส้ามญั ฉบบัน้ีเรียกว่า”สหกรณ์”  โดยมีขอ้ตกลงดงัน้ี  
 ขอ้ 1. ตามท่ี นาย นาง นางสาว ................................................................(ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผูกู้”้ )ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์                   
ออมทรัพยป์ระมง จ ากดั จ  านวน ....................................... บาท (....................................................................................) ไปเรียบร้อยแลว้  
ตามค าขอกูแ้ละสัญญา  เงินกูส้ามญั เลขท่ี ............../............. ลงวนัท่ี..........เดือน.......................... พ.ศ. ..................... โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือน าไปใชใ้นการ  ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั ใชจ่้ายในครอบครัว อ่ืนๆ(ระบุ) ........................ และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์แลว้
เป็นหน้ีโดยสมบูรณ์โดยขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูร้ายน้ีตามท่ีก าหนดในสัญญากู ้โดยสญัญาว่าถา้ผูกู้ไ้ม่ปฏิบติั
ตามสัญญาขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งดว้ยประการใดๆ ขา้พเจา้ยอมรับผดิชอบในบรรดาเงินกูท่ี้คา้งช าระรวมทั้งดอกเบ้ีย และ
ค่าเสียหายทุกประการ 
 การท่ีสหกรณ์พิจารณาเลือกให้ขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าเพียงคนเดียวหรือเป็นผูค้  ้าประกนัร่วมกบับุคคลอ่ืน ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัท่ีจะ                
ค  ้าประกนัเงินกูท้ ั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆต่อไปเพียงแต่สหกรณ์แจง้ให้ขา้พเจา้ทราบเท่านั้น 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ทราบวตัถุประสงคใ์นการก่อหน้ีท่ีผูกู้ร้ะบุไวใ้นสัญญาในการก่อหน้ีท่ีค ้าประกนัไว ้ลกัษณะการกูเ้งินสามญัของผูกู้ ้          
ตามสัญญาจ านวนเงินสูงสุดตามสัญญากู ้และระยะเวลาในการก่อหน้ีตามสัญญาในขอ้1. ท่ีขา้พเจา้ค ้าประกนั 

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ ้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินก่อนก าหนดตามท่ี
ระบุไวใ้นหนงัสือสัญญาเงินกูน้ั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ 
 ขอ้ 4. เม่ือผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ีให้สหกรณ์มีหนงัสือบอกกล่าวแก่ขา้พเจา้ ณ บา้นเลขท่ี................ หมู่ท่ี....... ถนน ......................... 
ต าบล/แขวง ................................. อ  าเภอ/เขต ....................................... จงัหวดั .................................. รหัสไปรษณีย ์...............................
หรือตามท่ีขา้พเจา้ไดแ้จง้เปล่ียนให้สหกรณ์ฯ ทราบภายหลงั 
 ขอ้ 5. ถา้มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีบอกกล่าวโดยท่ีขา้พเจา้ไม่แจง้ให้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ไดมี้หนังสือบอกกล่าว ณ สถานท่ี
ตามขอ้ 4. ขา้พเจา้มิอาจปฏิเสธหรือโตแ้ยง้ใดๆ ว่าหนงัสือบอกกล่าวยงัไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยงัไม่มีหนงัสือบอกกล่าวขา้พเจา้ 
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัว่าการท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ี ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้
จากการค ้าประกนัรายน้ีจนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดจ้ดัให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็น             
ผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 
 
 
 
 
 

(โปรดพลกิ) 
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 ขอ้ 7. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีของผูกู้ใ้ห้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยนิยอมให้สหกรณ์ ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้าย
เงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ บ านาญ เงินสะสม หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากทางราชการ และหรือสหกรณ์ หักเงินดงักล่าว
เพ่ือส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ได ้รวมทั้งยนิยอมให้สหกรณ์ฯ ใชสิ้ทธิยดึหน่วงทรัพยสิ์นใดๆ ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากสหกรณ์ฯ ไดแ้ก่ เงินค่า
หุ้น  เงินปันผลเงินเฉล่ียคืน  เงินฝาก  และเงินอ่ืนๆ  ซ่ึงอยูใ่นครอบครองของสหกรณ์ฯ ไวเ้พ่ือรอการช าระหน้ี  หรือเพ่ือใชช้ าระหน้ีแทน
ผูกู้ ้โดยขา้พเจา้จะไม่ยกเลิกค ายนิยอม จนกว่าจะชดใชห้น้ีพร้อมดอกเบ้ีย(ถา้มี)จนครบถว้น เพียงแต่สหกรณ์แจง้ให้ขา้พเจา้ทราบเท่านั้น 
 ขอ้ 8. ในกรณีท่ีผูกู้แ้ละ/หรือขา้พเจา้ผดินดัช าระหน้ี ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีให้รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถาม การ
ด าเนินคดี ตลอดจนค่าเสียหายอนัเกิดข้ึนอยา่งไม่มีจ  ากดั 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้และผูกู้ไ้ม่ไดอ้ยูใ่นระหว่างถูกฟ้องบงัคบัคดี หรือถูกบงัคบัคดี หรือถูกฟ้องเป็นคดีลม้ละลาย หรือ
ถูกพิทกัษท์รัพย ์หรือตอ้งค าพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลายแต่อยา่งใด และขา้พเจา้ขอรับรองว่าไดจ้ดัท าหนงัสือค ้าประกนั และไดล้ง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

สถำนภำพผู้ค ำ้ประกัน 
 โสด  สมรส  หย่า  หมา้ย 

ค ำยินยอมของคู่สมรส (ถา้มี) 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหคู่้สมรสเป็นผูค้  ้าประกนัต่อสหกรณ์ได ้

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

 

    ลงช่ือ ...................................................... ผูค้  ้าประกนั 
          (......................................................) 

    ลงช่ือ ........................................................ พยาน 
           (.........................................................) 
*** ผูค้  ้าประกนัทุกคนตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย***      

 

 

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 
 ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาค ้าประกนั ผูค้  ้าประกนัควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน                          
หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะท าสัญญาค ้าประกนั 
 การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั  เพ่ือค ้าประกนัหน้ีตามสัญญากูย้มืเงิน                     
เลขที่..............................ลงวนัที่..............................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั (ผูใ้หกู้)้ กบั  นาย  นาง  นางสาว
..............................................................(ผูกู้)้  
ผูค้  ้าประกนัจะมีความรับผดิต่อผูใ้หกู้ใ้นสาระส าคญัดงัน้ี 

   1. ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิอยา่งจ ากดัไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในสัญญากูย้มืเงิน 
   2. ผูค้  ้าประกนัจะรับผดิต่อผูใ้หกู้ภ้ายในวงเงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระกบัผูใ้หกู้ต้ามสัญญากูย้มืเงินและอาจตอ้งรับผดิชดใชด้อกเบ้ีย                

รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการติดตามทวงถาม การด าเนินคดี ตลอดจนค่าเสียหายอนัเกิดขึ้นอยา่งไม่มีจ ากดั 
 นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ผูค้  ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาค ้าประกนั 
 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบค าเตือนน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

       ลงช่ือ...........................................ผูค้  ้าประกนั 

       ลงช่ือ...........................................เจา้หนา้ท่ีบริหารสินเช่ือ 
 

หมายเหตุ ใหผู้ใ้หกู้ใ้ส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีมีสาระส าคญัตรงกบัเง่ือนไขในสัญญาค ้าประกนั 



 
 

  
หนังสือยนิยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงนิช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกดั 

เขียนที…่…………………………………………………. 

วนัที่………….เดือน………..……………พ.ศ…….……. 

  ขา้พเจา้……………………………………….……….……………………...…อายุ………..….ปี ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขที…่……………... 
หมู่ที่………….ตรอก/ซอย……….……………………ถนน……….……………………….…………..ต าบล/แขวง….………………...……………....……..
อ าเภอ/เขต………………………….จงัหวดั……………….……………….รับราชการสังกดั………….………………………….……………………………..

ต าแหน่ง…………………………………………………………...…และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก…..………… 
มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยู่ หักเงิน  และน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยท์ี่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  จึงมีหนังสือยินยอมฉบบัน้ีไว้
กบั (ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยู่ ทั้งปัจจุบนัและอนาคต)……………………..…………………………………………………………..ดงัน้ี 

  ขอ้ 1.  ยินยอมให้เจา้หน้าที่ผูจ่้ายเงิน    หักเงินเดือน    ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ   หรือเงินบ าเหน็จ  หรือ  เงนิอืน่ใด ที่ขา้พเจา้พึงไดรั้บจาก

ทางราชการ   หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั   อนาคต   ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกดั    แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี   
ช  าระค่าหุ้น   หรือเงนิอื่น   แลว้แตก่รณีให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกัด  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

  ขอ้ 2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็น   ขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบ าเหน็จ  บ านาญ  หรือ   เงนิอื่นใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าที่ผู ้
จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานทีข่า้พเจา้สังกดัอยู่  หักเงนิจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอื่นใด  ที่ขา้พเจา้ไดรั้บจากทางราชการตามขอ้ 1 

ตามจ านวนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกัด ไดแ้จง้และส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 

  ขอ้ 3.  การหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  หรือเงนิบ าเหน็จ หรือเงินอืน่ใด ไม่วา่กรณีใดตามขอ้ 2  เม่ือไดหั้กช าระหน้ีแก่ทางราชการ
แลว้ (ถา้มี)   ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ำกัด  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

  ขอ้ 4.  หนังสือยินยอมให้หักเงินตามขอ้ 3  ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการให้ค  ายินยอมน้ีไม่วา่
ทั้งหมด  หรือบางส่วน  จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  หรือพน้ภาระหน้ีสินที่ขา้พเจา้มี   ต่อสหกรณ์  เวน้แต่จะไดรั้บค ายินยอมเป็น
หนังสือจาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จ ำกัด 

  ขอ้ 5. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงาน    ของรัฐ  หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แห่งใดแห่งหน่ึงที่
ขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั  ที่ขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทาง
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์ร       ปกครองส่วนทอ้งถิน่แลว้แต่กรณีเพื่อส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอืน่  ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง 
จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน  และขา้พเจา้สัญญาวา่จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทกุประการ เพยีงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วนราชการ 
หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ขา้พเจา้สังกดัอยู่ เพื่อด  าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 
 

  หนังสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม
เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

  หนังสือน้ีท าขึ้น  2  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัที่หน่ึงเก็บไวท้ี ่(ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยู่)  ฉบบัที่สอง ให้ส่งคืน
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั 
 
       ลงช่ือ…………………………………………ผูใ้ห้ค  ายินยอม 
                     (………………………………………..) 
 

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

 


