
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 

สัญญาค า้ประกันกู้เงนิสามัญ 
 

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

วนัที่.............................................................. 

  ข้าพเจ้า.............................................................................................................................อาย.ุ..................ปี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จ ากดั เลขที่สมาชิก.................................. อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..................ถนน.................................................................. 
แขวง/ต าบล........................................................เขต/อ าเภอ...........................................................จงัหวดั............................................................................ 
โทร.มือถือ............................................................โทร.บ้าน/ส านกังาน.................................................................. ซึ่งตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ผู้ค า้ประกัน” 
ขอท าสญัญาค า้ประกนับบบันีใ้ห้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “สหกรณ์” เป็นหลกัฐานส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

  ข้อ 1.  ตามที่........................................................................................สมาชิกสหกรณ์ซึ่งต่อไปสญัญานีจ้ะเรียกว่า “ผู้กู้ ” ได้ขอกู้ เงินจาก
สหกรณ์ตามค าขอกู้ เงินและสญัญากู้ เงินประเภทสามญั เลขที่...................................../.................... ลงวนัที่.............................................................................. 
เพ่ือน าไปใช้ในการ....................................................................................................... และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้  กู้ เงินจากสหกรณ์ตามสญัญาเงินกู้ดงักล่าว 
เป็นจ านวนเงิน.....................................................บาท (..........................................................................................................) ซึ่งผู้กู้ ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว 
ผู้ค า้ประกนัยอมเข้าค า้ประกนัการช าระหนีข้องผู้กู้ เป็นจ านวนเงิน.........................................บาท (...........................................................................................) 
โดยขอสญัญาวา่ ถ้าผู้กู้ ผิดนดัไมใ่ช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ ผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตใุห้สหกรณ์บอกเลิกสญัญากู้  และเรียกให้ผู้กู้ช าระหนีห้รือมีกรณีอ่ืนใด 
อนักระท าให้ผู้ ให้กู้ ไมไ่ด้รับช าระหนีต้ามสญัญาเงินกู้ดงักลา่วแล้วก็ดี ผู้ค า้ประกนัยอมรับผิดช าระเงินต้นที่ผู้กู้ ค้างช าระแก่สหกรณ์ รวมทัง้ดอกเบีย้ คา่สินไหมทดแทน 
ซึง่ลกูหนีค้้างช าระตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอปุกรณ์แหง่หนีร้ายนี ้และคา่เสียหายใด ๆ ทัง้สิน้ ตามสญัญาเงินกู้ดงักล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนีโ้ดย
สิน้เชิงครบถ้วน 

  ข้อ 2.  การค า้ประกนัหนีเ้งินกู้ดงักล่าวนีย้่อมผูกพนัผู้ค า้ประกันอย่างสมบูรณ์ ทัง้นีผู้้ค า้ประกันขอยืนยนัว่าผู้กู้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
และเข้าท าสญัญาที่กลา่วแล้วด้วยความส าคญัผิดอยา่งใด ๆ  

  ข้อ 3.  ในกรณีที่ผู้ กู้ ผิดนัดไม่ช าระหนีต้ามสญัญาเงินกู้ดงักล่าว และผู้กู้ จะถกูศาลพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้ กู้ ไปอยู่
แห่งใดในราชอาณาจกัรไทย โดยผู้กู้ ไปจากถ่ินที่อยู่ หรือหาตวัไม่พบ หรือย้ายภมิูล าเนาโดยมิแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ ค า้ประกันช าระหนีต้า ม
สญัญากู้ เงินนัน้ได้ทนัทีตามวงเงินที่ผู้ค า้ประกนัรับผิดชอบ 

  ข้อ 4.  ผู้ค า้ประกันสญัญาว่า ถ้าผู้ ค า้ประกันย้ายต าบลที่อยู่จากภมิูล าเนาดงักล่าวข้างต้นในสญัญานี ้ผู้ค า้ประกันมีหน้าที่แจ้งให้สหกรณ์
ทราบโดยทนัที มิบะนัน้ ผู้ค า้ประกนัจะต้องรับผิดในความเสียหายที่สหกรณ์ได้รับเป็นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย 

  ข้อ 5.  หากผู้ค า้ประกันพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็ตาม ผู้ค า้ประกันยงัคงผูกพนัต่อหนีค้้างช าระแก่สหกรณ์ 
ไปจนกวา่สหกรณ์จะได้รับช าระหนีโ้ดยสิน้เชิงครบถ้วน 

  ข้อ 6.  ในการช าระหนีแ้ทนผู้กู้นัน้ ผู้ค า้ประกนัยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่ผู้ค า้ประกนัปฏิบตัิหน้าที่อยูห่กัเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ผู้ค า้ประกันนัน้ เพื่อช าระหนี ห้รือภาระผูกพนัอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่
สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนีห้รือภาระผูกพนันัน้จะระงับสิน้ไป โดยให้หกัเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หกัไว้นัน้ให้แก่สหก รณ์โดยพลนั การแสดง
เจตนายินยอมดงักลา่ว ผู้ค า้ประกนัจะไมถ่อนคืน เว้นแตส่หกรณ์ให้ความยินยอม 
  ข้อ 7.  เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเบลี่ยคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ ค า้ประกันจะได้รับจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ หรือ
สหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากการประกนัชีวิตที่ผู้ค า้ประกนัตกลงไว้กบัผู้ เอาประกนั ให้สหกรณ์น าไปหกัช าระหนีต้ามสญัญาค า้ประกนันีไ้ด้ 
  ข้อ 8.  ในกรณีที่ผู้ค า้ประกนัท าหนงัสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ตา่ง ๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ไว้เป็นหลกัฐาน เม่ือผู้ค า้
ประกนัถึงแก่ความตาย นัน้ ไมว่า่จะได้ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลงัจากที่ผู้ค า้ประกันจะได้ท าสญัญาค า้ประกันบบบันี ้ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบั
ตามสญัญาค า้ประกนับบบันีแ้ตป่ระการใด โดยให้ผู้ รับโอนประโยชน์ช าระหนีต้ามสญัญานีใ้ห้ครบถ้วนก่อน 

                                                                            

หน้าที่ 1 

                                            เร่ิมใช้ 11 มี.ค. 58                               

ค.01 



  

              
  ผู้ค า้ประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสญัญานีโ้ดยตลอดแล้ว ขณะท าสัญญาผู้ค า้ประกันมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้ตอ่หน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ที่ระบขุ้างต้น 

 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ค า้ประกนั 
       (....................................................................) 

ลงช่ือ....................................................................พยาน  
       (....................................................................) 
               สมาชิกเลขที่.......................... 

ลงช่ือ....................................................................พยาน 
       (....................................................................) 
             สมาชิกเลขที่...................... 

สถานะผู้ค า้ประกนั 
 โสด    หม้าย/หยา่ (โปรดแนบหลกัฐาน)   สมรส (โปรดกรอกข้อมลูตอ่) 
 

 
ความยินยอมของคู่สมรส (กรณีที่ผู้ค า้ประกนัมีคูส่มรส) 

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

วนัที่................................................... 
 
           ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................................................  

เลขประจ าตวัประชาชน              .   
เป็นคูส่มรสของ นาย/นาง/นางสาว...................................................................... ได้ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว................................................................
เป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้ของ นาย/นาง/นางสาว................................................................................................. ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั 
ตามสญัญาค า้ประกนัข้างต้นนี ้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าคูส่มรส 
 

..............................................................ผู้ ให้ความยินยอม 
                                                                                                              ..............................................................ผู้ค า้ประกนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              หน้าที่ 2 

ขอรับรองวา่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการกู้ เงินและการค า้ประกนัโดยครบถ้วนแล้ว 

...........................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

          (.............................................................) 
วนัที่............................................ 

เอกสารส าหรับการค า้ประกัน (รับรองส าเนาทุกฉบับ) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) ของผู้ค า้ประกัน
และคู่สมรส 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 


