
หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือค ้าประกันเงินกู้สามัญ   1) ส้าเนาบัตรผู้ค ้าประกัน/คู่สมรส     2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค ้าประกัน/คู่สมรส 
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* จ้านวนเงินสูงสุดที่ค ้าประกัน ค้านวณโดยน้าวงเงินกู้ยืมหารจ้านวนผู้ค ้าประกัน 
      
 

 
 

     
        

 

        หนังสือค ้าประกันเงินกู้พิเศษเพ่ือการซื อรถ 
เลขที่............................... 

         เขียนที่..................................................................... 
                       วันท่ี..................................................................... 

 ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที่...........................................อายุ..........................ป ี
อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ี่.................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................บตัรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี     -                   -                       -          - 
รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง...........................................แผนก/ฝ่าย..........................................กอง/จังหวัด.................................................. 
สังกัด..................................................................โทรศัพท์.......................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................ 
ขอท าหนังสือค้ าประกันใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐาน ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................ผู้กู้  เลขประจ าตัวประชาชน 
        -                   -                        -          -      เลขที่สมาชิก..................ได้กู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถจากสหกรณ์ จ านวน.......................บาท 
  (...............................................................................................) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระ............................งวด 
  ตามเลขที่สัญญา...........................................ลงวันที่.......................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
โดยข้าพเจ้าประสงค์ค้ าประกันหนึ้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ แห่งหนี้นั้น 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1.  จ านวนเงินสงูสุดที่ค้ าประกัน........................................บาท และทราบข้อผูกพัน
ของผู้กูใ้นเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้ พิเศษ
เพื่อการซื้อรถนั้นโดยตลอดแล้วข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ  ทุกประการจนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน 
 จะได้ช าระจนครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการ     
ค้ าประกันรายนี ้จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน
ข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบ
วันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจ านวน
เงิน   ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณจ์ากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือ
ยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่ าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงิน
พิเศษเพื่อการซื้อรถที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถ ตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์
ด าเนินการตามกฎหมายกับข้าพเจ้า 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญนี้ท าไว้ ณ วันซึ่งระบุข้างต้น  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือและ     
ลงลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือข้างขวาไวเ้ป็นส าคัญ  โดยมีพยานสองคนลงลายมือช่ือรับรองว่าเป็นลายมือช่ือและลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือข้างขวาของผู้ค้ าประกันจริง   
 
 

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

ลงชื่อ............................................................พยาน/เลขทะเบียนที่.................... 
            (...........................................................) 

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกดา้เนินการทางวินัย หนังสือกู้เลขท่ี  ........................./.................... 

(ให้ถ่ายคู่กับหนังสือค ายนิยอมของคู่สมรส) 
ลงชื่อ...............................................ผู้ค า้ประกนั 

  ผู้ค ้าประกันลงลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 



                                                                                                                                       
                                                                                                                    

 
ค้ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ค ้าประกันมีคู่สมรส) 
 

เขียนที่..............................................................    วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ..................... 
          
   ข้าพเจ้า นาย / นาง.........................................................เป็นสามี / ภรรยาของ นาย / นาง................................................ไดรู้้เห็นและยินยอม 
ให้นาย / นาง..............................................................เป็นผู้ค้ าประกนัต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี ้

 

ลงช่ือ.......................................................สามี / ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม 

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

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

      (.......................................................)เลขทะเบียนท่ี........................... 

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

      (.......................................................)เลขทะเบียนท่ี........................... 

 
ค้ารับรองของผู้บังคับบัญชาที่มีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับช้านาญการ 
(กรณีผูค้้ าประกันเป็นข้าราชการตัง้แต่ระดับช านาญการ ข้ึนไป ไมต่อ้งมีการ
รับรอง) 
         ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ค้ าประกันจริง  และเห็นว่า 
หนังสือค้ าประกันนีไ้ด้ท าขึ้นโดยถกูต้องแล้ว 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้รับรอง 

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

                    ต าแหน่ง............................................ 

 

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค ้าประกัน 
  
              ก่อนท่ีจะลงนามในหนังสือค้ าประกัน      ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน 
    หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนท่ีจะท าหนังสือค้ าประกัน 
              การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในหนังสือค้ าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เพื่อค้ าประกันหน้ีตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้ 

    พิเศษเพื่อการซื้อรถเลขที.่............../................ลงวันท่ี..................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ้ากัด (ผู้ให้กู้) 

    กับนาย/นาง/น.ส.................................................................(ผู้กู)้  ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

              1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดอยา่งจ ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน 
              2. ผู้ค้ าประกันจะรบัผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินท่ีผู้กู้ คา้งช าระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยมืเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบีย้หรือ 
    ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆอีกด้วย 
              3. การที่ผู้ค้ าประกนัออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณน์ี้ไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุใหผู้้ค้ าประกันหลดุพ้นจากการค้ าประกัน 
    รายนี้จนกว่าผู้กู้ได้ให้สมาชิกอ่ืนซึ่งสหกรณ์ฯเห็นสมควรเข้าเป็นผูค้้ าประกันแทน 
          
 

นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหนา้ที่และความรับผดิต่าง ๆ ตามทีร่ะบไุว้ในหนังสือค้ าประกัน 
           ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

        ลงช่ือ...................................................................ผู้ค้ าประกัน 
               (................................................................)                
 

หมายเหตุ :  ให้ผู้ค้ าประกันใส่เครือ่งหมาย  ลงในหน้าข้อความทีม่ีสาระส าคัญตรงกับเง่ือนไขในหนงัสือค้ าประกัน 

(ให้ถ่ายคู่กับหนังสือค า้ประกันเงนิกู้พิเศษเพื่อการซือ้รถ) 


