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

 
 

     
        
 

หนังสือค ้าประกันเงินกู้สามัญ 
เลขที่............................... 

         เขียนที่..................................................................... 
                       วันที่..................................................................... 

 ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................................อายุ..........................ปี 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่     -                   -                       -          - 
รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง...........................................แผนก/ฝ่าย..........................................กอง/จังหวัด................... ............................... 
สังกัด..................................................................โทรศัพท์.......................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................ 
ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด เพ่ือเป็นหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................ผูกู้้  เลขประจ าตัวประชาชน 
        -                   -                        -          -         เลขท่ีสมาชิก.......................ได้กู้เงนิสามัญจากสหกรณ ์จ านวน ..............................บาท 
  (...............................................................................................) อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 15 (สบิห้า) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระ............................งวด 
  ตามเลขท่ีสัญญา...........................................ลงวนัท่ี..........................................วตัถปุระสงคเ์พ่ือ.....................................................และผู้กู้ไดรั้บเงินไป
จากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยข้าพเจ้าประสงค์ค้ าประกันหนึ้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์ แห่งหนี้นั้น 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหน้ีดังกล่าวตามข้อ 1.  จ านวนเงินสูงสุดที่ค้ าประกัน....................................บาท และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ือง
การส่งเงินงวดช าระหน้ี อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญน้ันโดยตลอดแล้วข้าพเจ้า
ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ัน ๆ  ทุกประการจนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระจนครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายน้ี 
จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ลูกหน้ีผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหน้ีโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน  ณ ที่จ่าย ช าระหน้ีซ่ึง
ข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่น
ใดมอบไว้กับสหรณ์ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ีตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้สามัญตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการ
ตามกฎหมายกับข้าพเจ้า 

ข้อ 6. การค้ าประกันหน้ีเงินกู้ดังกล่าวน้ีย่อมผูกพันผู้ค้ าประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งน้ีผู้ค้ าประกันขอยืนยันว่าผู้กู้ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และผู้กู้
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และเข้าท าสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความส าคัญผิดอย่างใดๆ 
 ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระหน้ีตามสัญญากู้ดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใดใน      
พระราชอาณาเขต โดยผู้กู้ไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนา โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหน้ีตามสัญญากู้น้ันได้ทันที 

ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีจนสิ้นเชิง 

ข้อ 9. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญน้ีท าไว้ ณ วันซ่ึงระบุข้างต้น  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือและลงลายพิมพ์
น้ิวหัวแม่มือข้างขวาไว้เป็นส าคัญ  โดยมีพยานสองคนลงลายมือช่ือรับรองว่าเป็นลายมือช่ือและลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือข้างขวาของผู้ค้ าประกันจริง   
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้ค้ าประกัน 
                      (............................................................) 
       ลงช่ือ............................................................พยาน/เลขทะเบยีนที่.................... 
             (............................................................) 

ลงช่ือ............................................................พยาน/เลขทะเบยีนที่.................... 
            (...........................................................) 

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย หนังสือกู้เลขที่  ........................./.................... 

(ให้ถ่ายคู่กับหนังสือค ายนิยอมของคู่สมรส) 
ลงชื่อ...............................................ผู้ค า้ประกัน 

  ผู้ค ้าประกันลงลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 



                                                                                                                                       
                                                                                                               

 

 
ค้ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค ้าประกันมีคู่สมรส) 
 

เขียนที่..............................................................    วันที่..............เดือน.........................พ.ศ..................... 

          
   ข้าพเจ้า นาย / นาง........................................................เปน็สามี / ภรรยาของ นาย / นาง................................................ได้รู้เห็นและยินยอม 
ให้นาย / นาง..............................................................เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นน้ี 

 

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

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

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

      (.......................................................)เลขทะเบยีนที่........................... 

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

      (.......................................................)เลขทะเบยีนที่........................... 

 
ค้ารับรองของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต้าแหน่งไม่ต้่ากว่าระดับช้านาญการ 
(กรณีผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการต้ังแต่ระดับช านาญการ ขึ้นไป ไม่ต้องมีการ
รับรอง) 
         ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ค้ าประกันจริง  และเห็นว่า 
หนังสือค้ าประกันน้ีได้ท าขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 
 

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

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

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

 

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค ้าประกัน 

  
              ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้ าประกัน  ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน 
    หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท าหนังสือค้ าประกัน 
              การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในหนังสือค้ าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด  เพื่อค้ าประกันหน้ีตามหนังสือกู้ส าหรับ 

    เงินกู้สามัญเลขที่................../.................ลงวันที่............................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด (ผู้ให้กู้) 

    กับนาย/นาง/น.ส.................................................................(ผู้กู้)  ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังน้ี 

              1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดอย่างจ ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน 
              2. ผู้ค้ าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ ค้างช าระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือ 
    ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆอีกด้วย 
              3. การที่ผู้ค้ าประกันออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกัน 
    รายน้ีจนกว่าผู้กู้ได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงสหกรณ์ฯเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
          

 
นอกจากที่กล่าวไวข้้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ าประกัน 
           ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนน้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

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

หมายเหตุ :  ให้ผูค้้ าประกันใส่เคร่ืองหมาย  ลงในหน้าข้อความที่มีสาระส าคญัตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้ าประกัน 

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย 

(ให้ถ่ายคู่กับหนังสือค า้ประกันเงนิกู้สามัญ) 


