
 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด 

 (สอ.มก.) 

 

 

 
 

 

 

 

                                         

                                                                                    เขียนท่ี…………………................…....……………...

         วันท่ี....................................................                                                                            

 ขอ 1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)……………….…..................………...……บัตรประชาชนเลขท่ี...................................อายุ........ป 

ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี…....….......................... เปน  พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได    พนักงานราชการ     ลูกจางประจําหนวยงาน

พิเศษ สังกัด......................................................ตําแหนง………...............................(ภาควิชา)……....................กอง/คณะ………........…...……......

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โทรศัพท……........…...……........... ภายใน.............................ไดรับอัตราเงินเดือน/คาจาง…………...........…….....บาท และ

สงเงินคาหุนเดือนละ……….............…….บาท และมีหุนอยูใน สอ.มก.น้ี จํานวน……....….................…….…บาท หรือ.......................... หุน  สถานภาพ   

  โสด    สมรส    หมาย    หยา 

 ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงินและรับเงินกูจาก สอ.มก. จํานวน…….................…บาท (……………….………............................………..........……..) 

เพ่ือนําเงินไปใชตามความมุงหมายดังน้ี  ซอมแซม/ตอเติมบาน  การศึกษา  ใชจายในครอบครัว  ซื้อบาน/ท่ีดิน   อ่ืน ๆ …………… 

โดย   รับเช็ค      โอนเงินเขาบัญชีผูกูท่ีสหกรณ  ออมทรัพย  ออมทรัพยพิเศษ  ประจํา เลขท่ีบัญชี…………….................................. 

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคาร............................….....สาขา………….........………….เลขท่ีบัญชี……......……………….….....(สําหรับสมาชิกท่ีอยูตางจังหวัด)   

 ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระตนเงินกูคืนเปนงวดรายเดือน งวดละ……......………......บาท รวม…....……….....งวด พรอมดวย

ดอกเบ้ียคิดเปนรายวัน เวนแตงวดสุดทายขอสงตามท่ีเปนจริง ในอัตราตามขอ 4 นับแตวันทําสัญญาน้ี โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของขาพเจา ณ 

ท่ีจาย โดยเริ่มชําระงวดแรกตั้งแตงวดประจําเดือน……........................…….เปนตนไป โดยใชบุคคลค้ําประกัน  

                  ขอ 4. ขาพเจายินยอมชําระดอกเบ้ียเงินกูใหแกสหกรณเปนรายเดือนในอัตราไมเกินอัตราสูงสุดของสหกรณ รอยละ 19 ตอป หาก

สอ.มก.เปลี่ยนแปลงดอกเบ้ียใหต่ํากวาท่ีกําหนดไวดังกลาว ขาพเจายินยอมใหคิดดอกเบ้ียอัตราใหมตามประกาศของสอ.มก.ไดทันทีท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทุกครั้ง แตหากสอ.มก.เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจากท่ีระบุไวในสัญญา สอ.มก.จะแจงใหขาพเจาทราบเปนหนังสือลวงหนาไม

นอยกวา 30 วัน แตในกรณีเรงดวนจะแจงใหทราบทางจดหมายหรือประกาศหนังสือพิมพรายวันหรือประกาศสอ.มก. หรือเว็บไซตสอ.มก.

(www.coop.ku.ac.th) ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

 ขอ 5. ขาพเจายินยอมให กองคลังของมหาวิทยาลัยฯ หรือผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาหักเงินไดราย

เดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานหักชําระหน้ีแกสอ.มก.เปนลําดับแรกกอนเจาหน้ีรายอ่ืน แตถัดจากหน้ีตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.

2542 มาตรา 42/1 ท่ีขาพเจาตองถูกหักตามกฎหมายและขาพเจาจะไมขัดขวางการหักเงินไดของขาพเจาเพ่ือสงชําระหน้ีแกสอ.มก. โดยใหความยินยอมน้ี

มีอยูตลอดไปจนกวาจะไดชําระหน้ีตามสัญญากูน้ีใหเสร็จสิ้นครบถวนและใหถือเปนสาระสําคัญของการกูเงินครั้งน้ีดวย 

 ขอ 6. ขาพเจาสัญญาวาหากไมสามารถผอนชําระหน้ีไดตรงตามงวดหรือตามจํานวนเงินท่ีไดตกลงไวในขอ 3.และขาพเจาไดมีคําขอ

เปนหนังสือตอสอ.มก.เพ่ือขอปรับเปลี่ยนงวดและ/หรือจํานวนเงินผอนชําระตองวดแลวน้ัน หากสอ.มก.ยินยอมผอนผันเวลาหรืองวดชําระให 

ขาพเจาจะไมยกเปนขอตอสูในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมใหถือวาคําขอหรือบันทึกขอตกลงซึ่งไดทําข้ึนภายหลังสัญญากูน้ีในเรื่อง

ดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญากูน้ีดวย 

 

              /ตอหนา 2... 

 

 

หนังสือขอกูและสัญญากูเงินสามัญสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย 

เงินรายได พนักงานราชการ และ 

ลูกจางประจําของหนวยงานพิเศษ มก. 

               (บุคคลคํ้าประกัน) 

 

 

  เลขท่ีรับ...............…………………....... ผูรับ 

 วันท่ี………………….....….เวลา……......…..น. 

 

เลขที่สัญญา………..………………..……….................... 

จํานวนเงินที่กู………..............………………………บาท 

หักหนี้คาง.......................................................บาท 

จายสุทธิ……………….…………………...……..........บาท 

ผูรับเงิน……………………………………………................ 

วันที…่………./……………./………………. 

 

เอกสารประกอบการกู 

      สลิปเงินเดือนผูกู 

      สําเนาบัตรประจําตัวผูกูและผูคํ้าประกัน 

      คําเตือนสําหรับผูคํ้าประกัน   

      ประกันชีวิตกลุม 

      สัญญาจางพนักงานฯ 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

ขาพเจาขอรับรองวาผูกูมีความเหมาะสมในการขอกู 

 และขณะน้ียังรับราชการหรือทํางานประจําอยู 

ลงช่ือ..................................................................... 

(............................................................................) 
ตําแหนง   คณบดีหรือผูอํานวยการหรือหัวหนาภาคหรือ 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ/สถาบัน/สํานัก 
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 ขอ 7. ขาพเจายินยอมใหถือวา เมื่อขาพเจาขาดจากสมาชิกภาพของสอ.มก.ไมวาเพราะเหตุใด หรือเมื่อพบวาขาพเจาไมใหขอความจริง

เก่ียวกับหน้ีสินของขาพเจาแกสอ.มก.เมื่อจะกอภาระผูกพันในหน้ีสินตอสอ.มก.ในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกันหรือมีภาระผูกพันในหน้ีสินตอสอ.มก.อยูแลว 

หรือเมื่อขาพเจายกเลิกความยินยอมตามขอ 5. หน้ีเงินกูน้ีเปนอันถึงกําหนดชําระคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึง

กําหนดเวลาท่ีใหไว 

 ขอ 8. หากขาพเจาออกจากราชการ หรือ สอ.มก. ไมวาดวยเหตุใด ๆ ขาพเจาจะแจงเปนหนังสือใหสอ.มก.ทราบและจัดการชําระหน้ีสินซึ่ง

มีอยูใหเสร็จสิ้นเสียกอน ตลอดจนยินยอมใหสอ.มก.โอนเงินสะสมคาหุน หักเงินฝาก และเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากสอ.มก.ชําระหน้ีเงินกูน้ีได โดยไม

จําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนาแตอยางใด 

     ถาขาพเจาไมจัดการชําระหน้ีสินใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ 

บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีหนวยงานจะพึงจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพ่ือสงชําระหน้ีท้ังหมดพรอมดอกเบ้ียและอุปกรณแหงหน้ีตามสัญญากูน้ีแกสอ.

มก.ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได โดยใหถือสัญญากูน้ีเปนหลักฐานในการยื่นตอผูจายเงินของหนวยงานเพ่ือรับเงินและชําระหน้ีแทนขาพเจาได ซึ่งขาพเจาจะไม

ยกขออางใดๆ ถาจะพึงมีมาเปนขอตอสูกับผูจายเงินของหนวยงาน 

 ขอ 9. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสอ.มก.ท่ีเก่ียวของแลว ในกรณีท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนขอบังคับ 

ระเบียบ มติคณะกรรมการดําเนินการและประกาศของสอ.มก.ขาพเจาสัญญาวาจะปฏิบัติตามโดยใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญากูน้ีดวย 

 ขอ 10. เมื่อ สอ.มก. ไดจายเงินใหขาพเจาไมวาจะจายดวยเงินสด เช็ค หรือโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีท่ีขาพเจาแจงตอ สอ.มก. เปน

จํานวนเงินเทาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ สอ.มก. อนุมัติใหกูได ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปครบถวนแลว และใหถือวาเอกสาร

การรับเงินเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี 

 ขอ 11. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจง หรือบอกกลาว

เปนหนังสือ เมื่อสอ.มก.สงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามท่ีอยูท่ีขาพเจาระบุไวในสัญญาน้ี หรือท่ีอยูท่ีขาพเจาแจงการ

เปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุด ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจาและขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถามหรือหนังสืออ่ืนใดของสอ.มก.แลว

โดยชอบ 

 ขอ 12. ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตกลุมในวงเงินตามท่ี สอ.มก. กําหนด และมอบให สอ.มก. เปนผูรับผลประโยชน (ประกันกลุม

..................……….................) 

 ขอ 13. หากขาพเจาพนจากสถานภาพสมาชิก ขาพเจายินยอมให สอ.มก. นําเงินคาหุน เงินปนผล  เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใดท่ี

ขาพเจามีสิทธิไดรับจากสอ.มก. หักชําระหน้ีท่ีคางชําระได ตามท่ี สอ.มก. เห็นสมควร 

 ขอ 14. เพ่ือเปนหลักประกันการชําระหน้ีเงินกูน้ี ขาพเจาไดจัดหาหลักประกัน/ผูค้ําประกัน ในการกูเงินครั้งน้ี โดยสหกรณจะทํา

สัญญาค้ําประกันใหมีคําเตือนสําหรับผูค้ําประกันไวหนาสัญญาค้ําประกันมีขอความในคําเตือนตรงกับสาระสําคัญในสัญญาค้ําประกัน 

 ขอ 15. สอ.มก.มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดเมื่อปรากฏวาขาพเจาปฏิบัติผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) เมื่อปรากฏวาขาพเจานําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคท่ีระบุไวในคําขอกูเงิน 

(2) เมื่อขาพเจามิไดจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกู รายนี้ท่ีเกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการของสอ.มก.กําหนด 

(3) เมื่อขาพเจาคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระ

หนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายนี้ 

 เมื่อสอ.มก.มีหนังสือแจงการผิดสัญญาและกําหนดเวลาใหขาพเจาแกไขการผิดสัญญาดังกลาว หากขาพเจามิไดปฏิบัติตามภายใน

เวลาท่ีกําหนดนั้น ใหถือวาสัญญากูนี้เปนอันยกเลิก หนี้เงินกูรายนี้ถึงกําหนดชําระคืนโดยพลัน ขาพเจาจะไมยกขออางใดๆ  มาเปนขอตอสูอีก สอ.มก.มีสิทธิ

บังคับชําระหนี้ไดทันที โดยขาพเจายินยอมชําระหนี้ท้ังหมดพรอมดอกเบ้ียและคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ตามสัญญากูนี้ รวมถึงคาเสียหาย

ท้ังปวงบรรดาท่ีสอ.มก.ตองเสียไปในการเรียกรอง หรือฟองรองเพ่ือบังคับใหชําระหนี้อีกสวนหนึ่งดวย 

 

  

              /ตอหนา3 
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  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญากูน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความประสงค จึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนา

พยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุขางตนและไดมอบสําเนาหรือคูฉบับไวเปนหลักฐานหน่ึงฉบับแลว 

 

 

 

 

 

       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจายังโสดไมมีคูสมรส    

 หากขาพเจาใหถอยคําอันเปนความเท็จ ใหใชถอยคําน้ี    

 ยืนยันขาพเจาในทางคดีอาญาได                       

 ลงช่ือ…………....………………..……………ผูกู/ผูใหถอยคํา 

    คํายินยอมของคูสมรส 

 ขาพเจายินยอมให……...................…………….... 

 สามี/ภริยา ของขาพเจา กูเงินจาก สอ.มก. ได 

 ลงชื่อ........................................................คูสมรส 

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

   ลงช่ือ......……………………….…………………ผูกู 

 

 

 
1.ขาพเจามีหน้ี ชพค. 

............................................ บาท 
2.สงชําระเดือนละ
..............................................บาท 
 

่   

ลงชื่อ …………………………………………………..............ผูกูและผูรับเงินกู 

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

ลงชื่อ …………………..…………..........พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก......................)   ลงชื่อ ………………......……...……..........พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..................) 

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

 

 
 

สําหรับเจาหนาท่ี จํากัดวงเงินกู…………............………......….บาท   อายุการเปนสมาชิก………….ป………...….เดือน  จํานวน………........….งวด    

หนังสือกู…………ท่ี………………วันท่ี…………………จํานวนเงิน………........………………บาท ตนเงนิคงเหลือ……........…………….บาท 

หนังสือกู…………ท่ี………………วันท่ี…………………จํานวนเงิน……………………........…บาท ตนเงินคงเหลือ……........…………….บาท 

ขอชี้แจงอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ลงชื่อ...............................................................เจาหนาท่ีสหกรณ 

        .........../............./......................... 
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํากัด 

(สอ.มก.) 

หนังสือสัญญาคํ้าประกันเงินกูสามัญ 

เขียนท่ี…………………………….....................………… 

                                                                                 วันท่ี….............……….................................. 

 

        ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อาย…ุ…......ป ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี……………

สมาชิกของ สอ.มก. เปน      ขาราชการ     ลูกจางประจํา        พนักงาน สังกัด(ภาควิชา)…………………….…กอง/

คณะ………………………………โทรศัพท………………………ภายใน………………........ไดรับอัตราเงินเดือน/คาจาง…………………………บาท   

มีหุนอยูใน สอ.มก. จํานวน……..…..….............……บาท  หรือ……......….........…หุน   สถานภาพ      โสด     สมรส     หมาย    หยา  

ท่ีอยูเลขท่ี............................หมูท่ี............ถนน/ซอย.............................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................

จังหวัด........................................ ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแก  สอ.มก.  ดังตอไปน้ี 

 

        ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อาย…ุ…......ป ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี……………

สมาชิกของ สอ.มก. เปน      ขาราชการ     ลูกจางประจํา        พนักงาน สังกัด(ภาควิชา)…………………….…กอง/

คณะ………………………………โทรศัพท………………………ภายใน………………........ไดรับอัตราเงินเดือน/คาจาง…………………………บาท   

มีหุนอยูใน สอ.มก. จํานวน…….....................…………บาท  หรือ……........….......…หุน  สถานภาพ    โสด    สมรส    หมาย      หยา  

ท่ีอยูเลขท่ี............................หมูท่ี............ถนน/ซอย.............................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................

จังหวัด........................................ ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแก  สอ.มก.  ดังตอไปน้ี 

 

        ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………...………………………………….อาย…ุ…......ป ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี……………

สมาชิกของ สอ.มก. เปน      ขาราชการ     ลูกจางประจํา        พนักงาน สังกัด(ภาควิชา)…………………….…กอง/

คณะ………………………………โทรศัพท………………………ภายใน………………........ไดรับอัตราเงินเดือน/คาจาง…………………………บาท   

มีหุนอยูใน สอ.มก. จํานวน……...............…………บาท  หรือ……......….......…หุน   สถานภาพ    โสด     สมรส      หมาย      หยา  

ท่ีอยูเลขท่ี............................หมูท่ี............ถนน/ซอย.............................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................

จังหวัด........................................ ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแก  สอ.มก.  ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)……..........………………………………………………….ไดกูเงินจาก สอ.มก. ตามหนังสือสัญญากูสําหรับ

เงินกูสามัญฉบับท่ี.................................................ลงวันท่ี...................................................เปนจํานวนเงิน………………….......................………………บาท 

(……………………………………………………………)  ไปถูกตองครบถวนแลว สงคืนเปนงวดรายเดือน รวม.........................................งวด พรอมดอกเบ้ียคดิเปน

รายวันในอัตราตามท่ีระบุไวในสัญญาน้ี โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ท่ีจาย 

 ผูค้ําประกันยินยอมใหผูกูชําระดอกเบ้ียเงินกูใหแกสหกรณเปนรายเดือนไมเกินอัตราสูงสุดของสหกรณออมทรัพยตามประกาศ

กระทรวงการคลังเรื่องการกําหนดอัตราสูงสุดท่ีอาจคิดไดจากผูกูยืมไมเกินรอยละ 19 ตอป (ราชกิจจานุเบกษา เลม 100 ตอนท่ี 189 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 

2526) ท้ังน้ีใหถือวาหน่ึงปมี 365 วัน หากสอ.มก.เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียใหต่ํากวาท่ีกําหนดไวดังกลาว ผูค้ําประกันยินยอมใหคิดดอกเบ้ียอัตราใหม

ตามประกาศของ สอ.มก.ไดทันทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง และใหถือปฏิบัติเชนน้ีตลอดไปจนกวาผูค้ําประกันจะไดชําระหน้ีจนครบถวน แตหากสอ.มก.

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนจากท่ีระบุไวในสัญญา สอ.มก.จะแจงใหผูค้ําประกันทราบเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีเรงดวนสอ.

มก.จะแจงใหผูค้ําประกันทราบทางจดหมายหรือประกาศสอ.มก.หรือเว็บไซตสอ.มก.(www.coop.ku.ac.th) ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

 ขอ 2. ผูค้ําประกันรับทราบขอผูกพันของผูกูท่ีมีตอสอ.มก.ในเรื่องการสงเงินงวดชําระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึง

กําหนดตามท่ีกลาวไวในสัญญากูน้ันโดยตลอดแลว และผูค้ําประกันยอมปฏิบัติตามขอผูกพันน้ันๆ ทุกประการ 

                              /ตอหนา 5 ... 

ผูค้ํ้าประกนัคนที ่1 

ผูค้ํ้าประกนัคนที ่2 

ผูค้ํ้าประกนัคนที ่3 

 

  แนบทายสัญญากูเลขท่ี.....………...............     

  ลงวันท่ี………………….............................…. 
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 ขอ 3. กรณีผูกูไมชําระหน้ี และ/หรือผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญากูไมวาดวยเหตุใดๆ หรือผูกูลมละลาย หรือตาย หรือเปนบุคคลไร

ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถ่ินท่ีอยู หรือหาตัวไมพบ หรือมีกรณีอ่ืนใดอันทําใหสอ.มก.ไมไดรับชําระหน้ีตามสัญญากู ผูค้ําประกัน

ยินยอมรับผิดชําระหน้ีตามท่ีระบุไวในสัญญาน้ีทุกประการ โดยมิพักใชสิทธิของผูค้ําประกันตามมาตรา 688 689 และ 690 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยน้ัน แตประการใด 

 ขอ 4. ในกรณีท่ีผูค้ําประกันตองชําระหน้ีใหแกสอ.มก.แทนผูกู ผูค้ําประกันยินยอมใหกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรหักเงินได

รายเดือน หรือเงินพึงไดอ่ืน ของผูค้ําประกันซึ่งไดรับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถัดจากหน้ีตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 42/1 ท่ีผูค้ํา

ประกันตองถูกหักตามกฎหมายและยินยอมให สอ.มก.หักเงินปนผล และ/หรือ เงินเฉลี่ยคืน ไดกอนและยินยอมใหสหกรณหักเงินอ่ืนใดท่ีผูค้ําประกันหรือผูรับ

ประโยชนมีสิทธิไดรับจาก สอ.มก.เพ่ือชําระหน้ีของผูกู โดยใหความยินยอมน้ีมีอยูตลอดไปจนกวาจะไดชําระหน้ีตามสัญญาค้ําประกันเงินกูใหเสร็จ

สิ้นครบถวนกอน และผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนความยินยอมดังกลาว 

 ขอ 5. ในกรณีท่ีผูค้ําประกันไดเปลี่ยนแปลงช่ือตัว ช่ือสกุล ท่ีอยู ท่ีทํางาน ผูค้ําประกันจะแจงเปนหนังสือให สอ.มก.ทราบ มิฉะน้ันให

ถือวาท่ีอยูและขอมูลดังกลาวขางตน เปนท่ีอยูท่ีติดตอและขอมูลท่ีถูกตองของผูค้ําประกัน  

 ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงกับท่ีตกลงกันไวทุกประการ จึงไดลงลายมือช่ือตอ

หนาพยานไวเปนสําคัญ 

 

     ……………………………….……………………………..ผูค้ําประกันคนท่ี 1 

     (…………………………………………………………….) 

     ………………………………………………………………คูสมรสยินยอมใหค้ําประกัน 

     ………………………………………………………………พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................) 

     ………………………………………………………………พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................) 

 

     …………………………………………………………….ผูค้ําประกันคนท่ี 2 

     (……………………………………………………………) 

     ……….…………………………………………………….คูสมรสยินยอมใหค้ําประกัน 

     …………………………………………………………….พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................) 

     …………………………………………………………….พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................) 

 

     …………………………………………………………….ผูค้ําประกันคนท่ี 3 

     (……………………………………………………………) 

     ……….…………………………………………………….คูสมรสยินยอมใหค้ําประกัน 

     …………………………………………………………….พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................) 

     …………………………………………………………….พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................) 

 

     ……….…………………………………………………….ผูเขียน/ผูพิมพ   
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ไดต้รวจสอบ

ลายเซน็แลว้ 

 

ไดต้รวจสอบ

ลายเซน็แลว้ 

 

ผูค้ํ้าประกนั  คนที ่ 1 

 บตัรประจาํตวั มก./บตัรประชาชน 

เลขที…่………………………………. 

 วนัออกบตัร………………………… 

 วนัหมดอาย…ุ…………...……… 
 

ผูค้ํ้าประกนั  คนที ่ 2 

 บตัรประจาํตวั มก./บตัรประชาชน 

 เลขที…่……………………………. 

 วนัออกบตัร………………………… 

 วนัหมดอาย…ุ………………...… 

บนัทกึการวนิิจฉยั เรยีน   คณะกรรมการดาํเนินการ 

ในการประชุมครัง้ที…่………………วนัที…่……………  

มตทิีป่ระชุม………………………..........…………… 

…………….................................................เลขานุการ    

         (                                  ) 

 

ไดต้รวจสอบ

ลายเซน็แลว้ 

 ผูค้ํ้าประกนั  คนที ่ 3 

 บตัรประจาํตวั มก./บตัรประชาชน             

 เลขที…่………………………….…. 

 วนัออกบตัร………………………… 

 วนัหมดอาย…ุ…………………… 

วนิิจฉยัโดยคณะกรรมการเงนิกู ้

ในการประชุมครัง้ที…่………………วนัที…่……………  

มตทิีป่ระชุม………………………..........…………… 

……………..............................................เลขานุการเงนิกู ้   

        (                        ) 

/ตอ่หน้า 6... 
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คําเตือนสําหรับผูคํ้าประกัน 
  กอนท่ีจะลงนามในสัญญาคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคํ้าประกันให

เขาใจโดยชัดเจน หากผูคํ้าประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะทําหนังสือคํ้าประกัน 

  การท่ีผูคํ้าประกันลงนามในสัญญาคํ้าประกันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด (ผูใหกู) เพ่ือ

คํ้าประกันหนี้ตามสัญญากูเงินเลขท่ี.......................................................ลงวันท่ี....................................................ระหวางสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด กับ ........................................................................(ผูกู) ผูคํ้าประกันจะมีความรับผิด

ตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้ 

  ขอ 1. ผูค้ําประกันตองรับผิดตามท่ีระบุไวในสัญญากูเงินตามท่ีระบุไวขางตน 

  ขอ 2.ผูค้ําประกันตองรับผิดตอผู ใหกูภายในวงเงินที่ ผู กูคางชําระตามสัญญากู เงินและตองรับ

ผิดชดใชดอกเบ้ียหรือคาสินไหมทดแทนอ่ืนๆ อีกดวย 

  ขอ3.ผูค้ําประกันตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 681 

  นอกจากท่ีกลาวไวขางตน ผูคํ้าประกันยังมีหนาท่ีและความรับผิดตาง  ๆตามท่ีระบุไวในสัญญาคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันได

รับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

   ลงชื่อ..........................................................................................ผูคํ้าประกัน 

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

 

ลงชื่อ..........................................................................................ผูคํ้าประกัน 

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

 

ลงชื่อ..........................................................................................ผูคํ้าประกัน 

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

 

ลงชือ่.................................................................................  พยาน (เลขทะเบียนสมาชิก..........................)    

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