
 
 

 
 
 

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์ 
 

 
 

สมาชิกท่ีขอกู้เงินพิเศษเพ่ือสร้างสุขอเนกประสงค์ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์ ประกอบด้วย 

1. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์    วงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 108 งวด 
 

2. เงินกู้พิเศษกูเ้พื่อซื้อรถจักรยานยนต์   วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 48 งวด 
 

3. เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมรถยนต์    วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 48 งวด 
 

4. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพรายย่อย  วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท  ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 
 

หลักประกันโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขเอนกประสงค์ 
 

o กู้ไม่เกิน 200,000 บาท     ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 
o กู้เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท  ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน 
o กู้เกิน 700,000 บาท ขึ้นไป    ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน 
o กรณีใช้เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ฯ (กรณีไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ) หรืออสังหาริมทรัพย์ของตนเอง

หรือบุคคลอ่ืนที่ปลอดภาระการจำนอง ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินนั้น ๆ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือสร้างสุขอเนกประสงค์ 
 

 
 

ผู้กู้ 
1. คำขอและสัญญากู้เงินโครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือสร้างสุขอเนกประสงค์    จำนวน  2  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ                     

ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก                                                                
และไม่หมดอายุ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ 

3. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
    สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  

4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
              ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกครั้ง) 

5. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์         อย่างละ 1 ฉบับ 
  รถยนต์ใหม่  ใบเสนอราคา, สัญญาการจองรถ, รูปถ่ายสินค้าหรือแคตตาล็อก 

รถยนต์มือสอง ใบเสนอราคา, สัญญาการจองรถ/สัญญาซื้อขายรถยนต์, สำเนาบัตรผู้ขาย, 
รายการจดทะเบียน (เล่มสีเขียว) และรูปถ่าย 

6. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์        อย่างละ 1 ฉบับ 
รถจักรยานยนต์ใหม่ ใบเสนอราคา, สัญญาการจองรถ, รูปถ่ายสินค้าหรือแคตตาล็อก 
รถจักรยานยนต์มือสอง ใบเสนอราคา, สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์, สำเนาบัตรผู้ขาย, 
รายการจดทะเบียน (เล่มสีเขียว) และรูปถ่าย 

7. เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมรถยนต์         อย่างละ 1 ฉบับ 
- ใบประเมินราคาหรือใบแจ้งซ่อมรถยนต์จากอู่ซ่อม (แจกแจงรายละเอียด), ใบทะเบียน 
พาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า), สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของอู่ซ่อมรถ,  
รายการจดทะเบียนของผู้กู้ (เล่มสีเขียว) และรูปถ่าย 

8. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพรายย่อย       อย่างละ 1 ฉบับ 
- แผนธุรกิจในการประกอบอาชีพ, ใบเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประอาชีพ 
(แจกแจงรายละเอียดจำนวนและราคาสินค้า), รายละเอียดสถานที่ประกอบอาชีพ และรูปถ่าย 

 
ผู้ค้ำประกัน    

1. สัญญาค้ำประกันเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือสร้างสุขอเนกประสงค์   จำนวน  2  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ                     
ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก          
3. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 

    สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  
                                                        



  สินเช่ือเพือ่เป็นคา่ใชจ่้ายตามประเพณี (3 เดือน) 

  สินเช่ือเพือ่อุปโภคในครัวเรือน (24 งวด) 

  สินเช่ือเพือ่ประกอบอาชีพรายยอ่ย (36 งวด) 
  สินเช่ือเพือ่ซือ้รถยนต์ (108 งวด)      

  สินเช่ือเพือ่ซือ้รถจักรยานยนต์ (48 งวด) 

  สินเช่ือเพือ่ซอ่มแซมรถยนต์ (48 งวด) 
 

เลขท่ีรับ........................................ 

ลงช่ือ..............................เจ้าหนา้ท่ี 

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากดั 

คําขอและสญัญากูเ้งินโครงการ 

                     สําหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 
จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมติั... .............................บาท 
มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์จํานวน.............. ..................บาท 
อตัราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์  
ปัจจุบนั...............%ตอ่ปี ชาํระคืน.....................งวด  
งวดละ..........................บาท / เดือน  
เงินไดร้ายเดือนคงเหลือหลงักู.้..........................บาท 
 
ลงช่ือ...............................................เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 
ลงช่ือ...............................................ผูจั้ดการ 
        (...............................................) 

                           คณะกรรมการเงินกู้ 
มติคร้ังท่ี......../............วนัท่ี............................... 
 

อนุมติั...........................................บาท 
 

ลงช่ือ............................................ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ............................................กรรมการ 
 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                          

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                               

     

                                   

  

                                                                                                                                                                                                     

                                             เขียนที่...................................................................                                                   

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

ข้อ 1  ขา้พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................... ....................................อาย.ุ............... ......ปี                

เลขทะเบียนสมาชิก........................เลขประจําตัวประชาชน  

ออกใหโ้ดย.................................  ....................เมื่อวนัท่ี............................................หมดอาย.ุ............................................................ 

สถานะ            โสด            สมรส  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได.้................................................................................. ................................ 

.............................................................          ขา้ราชการ/ขา้ราชการบาํนาญฯ          พนกังาน/ลูกจ้าง  

สังกดั ..............................................................  ตาํแหนง่......................................................................................................................

อตัราเงินเดือน / คา่จ้าง...................................................บาท   โทรศพัท์สํานกังาน...............................................................................

โทรศพัท์มือถือ................................................................................... 
 

ข้อ 2  ขา้พเจ้าขอกูเ้งินจํานวน.............. .......................บาท (.................................................................................................................) 

เพือ่นาํไปใชต้ามวตัถุประสงค์ ดงัน้ี.............................................................................................โดยขอชาํระคืน.................... .......งวด    

ข้อ  3  ผ ู้ก ูสั้ญญาว่า ถ้าผ ู้ก ูย้้ายที่อยู่จากภูมิลาํเนาดังกล่าวขา้งต้นในสัญญานี ้หรือผ ู้ก ูป้ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลงที่อยู ่ผ ู้ก ูมี้หน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ

โดยทันที มิฉะนั้นผ ู้ก ูจ้ะต้องรับผดิในความเสียหายทีส่หกรณ์ได้รับนั้นดว้ย 

ข้อ  4  ข้าพเจ้าตกลงชาํระเงนิต้นและดอกเบี้ยแกส่หกรณ์ทกุเดือน รวมจาํนวนงวดเดอืนสูงสุด  ตามระเบียบสหกรณ์ เร่ิมชาํระงวดแรกภายใน

เวลาไม่เกนิ 60 วันนับจากวันทีเ่ร่ิมสัญญาเงนิก ูโ้ดยวิธีผอ่นชาํระเงนิก ู ้ เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กนัทุกเดือน และใชอ้ัตราดอกเบีย้ตามประกาศของ

สหกรณ์ในการคดิคาํนวณดอกเบีย้ตามประเภทเงนิก ู ้   ในกรณทีีส่หกรณ์ปรับอตัราดอกเบี้ย  ข้าพเจ้ายนิยอมให้ปรับเพิม่หรือลดได้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 

ข้อ  5  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนี้เงนิก ูโ้ครงการ ภาระค ํา้ประกนั ดอกเบีย้คา้งชาํระ  และการระดมหุน้เพิ่ม  ที่ข้าพเจ้าต้องชาํระตอ่สหกรณ์ 

(หากมี)  และให้สหกรณ์จ่ายเงนิก ูส่้วนทีเ่หลอืโดยนาํฝากเข้าบัญชเีงนิฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าทีมี่  อยู่ตอ่สหกรณ์ หรือตามทีร่ะบไุว้ใน

หลักเกณฑ์เงนิก ูส้ามัญประเภทนั้น ๆ  ทั้ งนี้ ให้ถือว่าผ ู้ก ูไ้ด้รับเงนิก ูจ้าํนวนดังกลา่วไปแล้วครบถว้น  และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับ

ใบเสร็จรับเงนิ หรือโอนเงนิเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  ยกเว้น  กรณีบัตรสหกรณ์  ATM  สูญหายหรือเสียหาย  และอยู่ระหว่างการขอจัดทาํบัตร

ใหม่   หรือกรณีมีเหตุจาํเป็นที่สหกรณ์เห็นสมควรให้สหกรณ์โอนเงนิเข้าบญัชธีนาคารพาณิชยต์ามทีร่ะบทุ้ายคาํขอนี ้

ข้อ  6   ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ผ ู้บังคบับัญชา หรือเจ้าหนา้ที่ผ ูจ่้ายเงนิได้รายเดอืน หักเงนิได้รายเดอืน เงนิหุ้น เงนิฝาก เงนิบาํเหน็จบาํนาญ 

หรือเงนิได้อื่นใดที่ทางราชการหรือสหกรณ์พงึจ่ายให้ข้าพเจ้าเพื่อชาํระหนีด้ังกลา่วคนืแกส่หกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงน ีจ้นกว่าจะ

ชําระหน ีค้รบถ้วน 

ข้อ  7  หากข้าพเจ้าคา้งส่งเงนิงวดชาํระหนี้  ไม่ว่าต้นเงนิหรือดอกเบี้ยตดิต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี้ดังว่านั้น

ถึงสามคราวสาํหรับเงนิก ูร้ายหนึ่ง  ๆ เป็นอันถงึกาํหนดส่งคนืโดยส้ินเชงิ  พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันท ีโดยมิพักต้องคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที่ให้ไว้   

ข้อ  8  กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญาเงนิก ู ้ ข้าพเจ้ายนิยอมให้สหกรณ์ถอนเงนิคา่หุ้น เงนิฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงนิปันผล หรือเงนิ

อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยูห่รือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์นาํมาชาํระหนีต้ามสัญญาก ูเ้งนินีจ้นครบถว้น  

ข้อ  9  กรณีที่ผ ู้ก ูไ้ด้ก ูเ้งนิจากสหกรณ์มากกว่าร้อยละเกา้สิบของจาํนวนหุ้นทีมี่อยูใ่นสหกรณ์ ผ ู้ก ูต้กลงจัดหาผ ูค้ ํา้ประกนัเพือ่เป็นหลกัประกนั การ

ชาํระหนี้เงนิก ูค้นืตามระเบียบสหกรณ์หรือได้จดัทาํหลักประกนัตามแบบที่สหกรณ์กาํหนด 

ข้อ  10  ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือน หรือเงินอื่น อาศัยอํานาจตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม            

โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553   

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน ีแ้ล้ว   จงึได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นสําคญัต่อหนา้พยาน       

                                
 

ลงช่ือ................................................................................. ผูก้ ูแ้ละผูรั้บเงิน                           

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

               
 

      

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

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

        สมาชิกเลขทะเบียน......................................                                สมาชิกเลขทะเบียน................................ 
 

กรณไีม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ                 โสด             หยา              หมาย 
 

หมายเหตุ  = กรณทีี่ผู้กู้หย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงสาํเนาเอกสารใบสาํคญัการหย่าหรือมรณบัตรด้วย ทุกครั้ง            

  

 

หลักประกันเงินกู้ 
  บุคคลคํ้าประกนั 

  หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

        (เงินคา่หุน้/เงินฝาก/อสังหาริมทรัพย)์ 

เลขที่สญัญา................/................ลงวนัที่ ................................ 

                ความเหน็ผู้บังคบับัญชา  
               (ยกเวน้บาํนาญและกูหุ้ ้น) 
    ขอรับรองวา่ ผูก้ ูป้ฏิบติัราชการอยูจ่ริงและ 
ไมอ่ยูร่ะหวา่งถูกสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
   ลงช่ือ....................................................... 
           (............................................................) 
ตาํแหนง่.......................................................... 
          วนัท่ี..................................................... 
ผู้บังคบับัญชา  หมายถึง  ผูด้าํรงตาํแหนง่ประเภท 
อาํนวยการระดบัตน้ข้ึนไปหรือเทียบเทา่ หรือ 
ผูบ้ริหารองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แตก่รณี  

                       คาํยินยอมคู่สมรสของผู้กู้ 
 
ขา้พเจ้า................................................................... 
คูส่มรสของ...........................................................ผูก้ ู ้    

ยนิยอมใหผู้ก้ ู ้  ก ูเ้งินจาก  สอ.พช.  ได ้
 
............................................................ค ูส่มรสผูก้ ู ้

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

 



 
 
 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั 

  สญัญำค ้ ำประกนัเงินกูโ้ครงกำรเงินกูพ้เิศษเพือ่สรำ้งสุขอเนกประสงค ์

 
           เขียนท่ี........................................................... 
           วนัท่ี.............................................................. 
 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................อายุ......................ปีสมาชิกเลขทะเบียน.......................................................                    
เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                                         ออกใหโ้ดย...................................................... ...เม่ือวนัท่ี........................................................
หมดอายุ.....................................................ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้........................................................................................................................................................................................                              
โทรศพัท.์.......................................................      ขา้ราชการ           พนกังาน/ลูกจา้ง   สงักดั  .................................................................................................................................................
ต  าแหน่ง....................................................................................โทรศพัทมื์อถือ....................................................................อตัราเงินเดือน / ค่าจา้ง ............................................................... 
ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสญัญาน้ีจะเรียกวา่ “ผูค้  ้าประกนั” ขอหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือน้ีจะเรียกวา่ “สหกรณ”์ เพื่อเป็น
หลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
ข้อ 1  ตามท่ี  ..................................................................................................................................................ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์ ตามหนงัสือสญัญากูเ้งินโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อสร้างสุข
อเนกประสงค ์ จ านวน......................................บาท    (....................................................................................)    สญัญาท่ี............./.............. ลงวนัท่ี.............................................. 
และสหกรณ์ไดย้อมใหผู้กู้กู้เ้งินจากสหกรณ์ ตามสญัญาเงินกูจ้  านวนดงักล่าวแลว้ซ่ึงผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปครบถว้นแลว้ ผูค้  ้าประกนัยอมเขา้ค ้าประกนัการช าระหน้ีของผูกู้ ้โดยขอสญัญาวา่ ถา้ผูกู้ ้
ผิดนดัช าระหน้ีไม่ใชเ้งินใหแ้ก่สหกรณ์ หรือผูกู้ผ้ิดสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสญัญากู ้และเรียกใหผู้กู้ช้  าระหน้ี หรือมีกรณีอ่ืนใด อนักระท าใหผู้ใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บช าระ
หน้ีตามสญัญากูด้งักล่าวแลว้กดี็ ผูค้  ้าประกนัยอมรับผิดช าระเงินตน้ท่ีผูกู้ค้า้งช าระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหน้ีคา้งช าระ ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์
แห่งหน้ีรายน้ี และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน ตามสญัญาเงินกูด้งักล่าว จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 
ข้อ  2 การค ้าประกนัหน้ีเงินกูด้งักล่าวน้ี ยอ่มผูกพนัผูค้  ้าประกนัอยา่งสมบูรณ์ ทั้งน้ีผูค้  ้าประกนัขอยืนยนัวา่ผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และเขา้ท าสญัญาท่ีกล่าวแลว้ดว้ยความส าคญั    
ผิดอยา่งใด ๆ 
ข้อ  3  ในกรณีท่ีผูกู้ผ้ิดนดัไม่ช าระหน้ีตามสญัญากูด้งักล่าวแลว้ ผูกู้จ้ะถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย หรือไม่ปรากฏวา่ผูกู้ไ้ปอยูแ่ห่งใดในพระราชอาณาเขต โดยผูกู้ไ้ปจากถ่ินท่ีอยู ่
หรือหาตวัไม่พบ หรือยา้ยภูมิล าเนาโดยมิไดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ีตามสญัญากูน้ั้นไดท้นัที 
ข้อ  4  หากผูค้  ้าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม ผูค้  ้าประกนัยงัคงผูกพนัต่อหน้ีคา้งช าระแก่สหกรณ์ไปจนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิง
ครบถว้น 
ข้อ  5  ในการช าระหน้ีแทนผูกู้น้ั้น ผูค้  ้าประกนัยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีผูค้  ้าประกนัปฏิบติัหนา้ท่ีหกัเงินเดือน
หรือค่าจา้ง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายแก่ผูค้  ้าประกนันั้น เพื่อช าระหน้ีหือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกวา่หน้ีหรือภาระผูกพนันั้น
จะระงบัส้ินไป โดยหกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั  
          การแสดงเจตนายินยอมดงักล่าว ผูค้  ้าประกนัจะไม่ถอนคืน เวน้แต่ สหกรณ์ใหค้วามยินยอม 
ข้อ  6  เงินค่าหุน้  เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชนใ์ด ๆ ท่ีผูค้  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชนจ์ากประกนัชีวิต
ท่ีผูค้  ้าประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนัใหส้หกรณ์น าไปหกัช าระหน้ีตามสญัญาค ้าประกนัน้ีได ้
ข้อ  7  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนต์่าง ๆ ในเงินค่าหุน้  เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐาน เมือผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตายนั้น ไม่วา่จะไดต้ั้งผูรั้บ
โอนประโยชนไ์วก่้อนหนา้หรือหลงัจากท่ีผูค้  ้าประกนัจะท าสญัญาค ้าประกนัฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสญัญาค ้าประกนัฉบบัน้ีแต่ประการใด โดยใหผู้รั้บโอนประโยชน์
ช าระหน้ีตามสญัญาน้ีใหค้รบถว้นก่อน  
ข้อ  8  ผูค้  ้าประกนัสญัญาวา่ ถา้ผูค้  ้าประกนัยา้ยต าบลท่ีอยูจ่ากภูมิล าเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสญัญาน้ี หรือผูค้  ้าประกนัประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ผูค้  ้าประกนัมีหนา้ท่ีแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ
โดยทนัที มิฉะนั้นผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณ์ไดรั้บดว้ย 
 สัญญาฉบับนีไ้ด้ท าขึน้เป็นสองฉบับมข้ีอความตรงกนัทุกประการซ่ึงทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานีด้โีดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลกัฐานจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน
ต่อหน้าพยาน 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................... ผูค้  ้าประกนั 
                                         (............................................................) 
  เลขทะเบียนสมาชิก........................... 

 
ลงช่ือ...................................................พยาน                    ลงช่ือ................................................พยาน 
        (..................................................)                                     (................................................) 
 
กรณีไม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ            โสด             หย่า              หม้าย 

 

หมายเหตุ = กรณีท่ีผู้ค าประกันหย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส าเนาเอกสารใบส าคัญการหย่าหรือมรณะบัตรด้วย ทุกคร้ัง 

 

ค ายนิยอมคู่สมรสของผู้ค า้ประกนั 
 

ขา้พเจา้.............................................................................. 
เป็นคู่สมรสของ................................................................    
ยินยอมใหค้  ้าประกนั  กูเ้งินจาก  สอ.พช.  ได ้
 

........................................................คู่สมรสผูค้  ้าประกนั 
(.......................................................) 
 

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

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