
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำท่ี................................................................................. 

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

ขำ้พเจำ้..................................................…....…………............…….. สมำชิกเลขทะเบียนท่ี................................................ อำย.ุ..................................ปี                            
เลขประจ ำตวัประชำชน.....................................................................ต ำแหน่ง....................................................................................สถำนภำพ............................... 
สังกดั..........................................................................ท่ีอยู.่.........................................................................................................................................................  
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ  “ผูค้  ้ำประกนั”  ขอท ำหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ีให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขชยันำท จ ำกดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “สหกรณ์” เพื่อ
เป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  ตำมท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้........................................... ......................................................ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ลูกหน้ี” ไดกู้เ้งินจำกสหกรณ์เป็นจ ำนวน 
................................................บำท  (...........................................................................................) ตำมหนงัสือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ี................../...................... 
ฉบบัลงวนัท่ี.......................................................เพื่อน ำไปใชใ้นกำร............................................................................ ........................................................ และ
ลูกหน้ีไดรั้บเงินไปจำกสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ผูค้  ้ำประกนัยินยอมค ้ำประกนัหน้ีตำมสัญญำเงินกูด้งักล่ำวเป็นจ ำนวน……...................................................บำท  
(...............................................................................................................) รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรำย
น้ีดว้ย 

ขอ้ 2.  ผูค้  ้ำประกนัยินยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำวตำม  ขอ้ 1 และทรำบขอ้ผกูพนัของลูกหน้ีในเร่ืองกำรส่งงวดช ำระหน้ี  อตัรำดอกเบ้ีย  และกำรเรียกคืน
เงินกู้ก่อนถึงก ำหนดตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแลว้  ผูค้  ้ ำประกนัยอมปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนั  นั้น ๆ ทุกประกำร  
จนกว่ำหน้ีสิน  และค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระติดพนั  จะไดช้ ำระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ผูค้  ้ำประกนัยอมรับผกูพนัว่ำ กำรท่ีผูค้  ้ำประกนัพน้จำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผูค้  ้ำประกนัหลุดพน้จำก
กำรค ้ำประกนัรำยน้ี  จนกว่ำลูกหน้ีจะไดจ้ดัให้สมำชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  เห็นสมควรเขำ้เป็นผูค้  ้ำประกนัแทนผูค้  ้ำประกนั 

  ขอ้ 4.  ในกรณีท่ีผูค้  ้ำประกนัตอ้งช ำระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนลูกหน้ี  หลงัจำกสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่ำวให้แก่ผูค้  ้ำประกนัแลว้  ภำยในหกสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั  ผูค้  ้ำประกนัยินยอมช ำระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของผูค้  ้ำประกนั หกัเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่น
ใดของผูค้  ้ำประกนั  หักจ ำนวนเงิน ณ ท่ีจ่ำย  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ตำมจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีท่ีลูกหน้ีพึงจะตอ้งช ำระให้แก่สหกรณ์  โดยผูค้  ้ำประกนัไดท้ ำหนงัสือ
ยืนยอมให้หักเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์  และควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป  ทั้งน้ีจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน
ท่ีผูค้  ้ำประกนัไดค้  ้ำประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้ 
  ขอ้ 5.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผูค้  ้ ำประกนัจะไดรั้บจำกสหกรณ์ตำมขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะ
ได้รับมอบผลประโยชน์จำกกำรประกนัภยัตำมกรมธรรม์ประกนัภัยผูค้  ้ ำประกนัและหรือประกนัภยัอุบัติเหตุและสุขภำพ ท่ีผูค้  ้ ำประกนัตกลงท ำไวก้บัผูเ้อำ
ประกนั  ผูค้  ้ำประกนัยอมให้สหกรณ์หกัช ำระหน้ีท่ีตอ้งรับผิดตำมสัญญำค ้ำประกนัน้ีได ้
  ในกรณีท่ีผูค้  ้ำประกนัท ำหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่ำงๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใดๆจำกสหกรณ์
ไวเ้ป็นหลกัฐำนเม่ือผูค้  ้ำประกนัถึงแก่ควำมตำยนั้น   ไม่ว่ำจะไดต้ั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวก้่อนหนำ้หรือหลงัจำกท่ีผูค้  ้ำประกนัไดท้ ำสัญญำน้ี ไม่กระทบกระเทือน
กำรบงัคบัตำมสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ีแต่ประกำรใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะตอ้งช ำระหน้ีตำมสัญญำน้ีครบถว้นก่อน 

           ....................................................................... ผูค้  ้ำประกนั 

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

หนังสือค ำ้ประกนัส ำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 

ค ำเตือน 
** ผู้ค ้ำประกันต้องมำลงลำยมือช่ือต่อหน้ำกรรมกำรประจ ำหน่วย
หรือเจ้ำหน้ำที่  ณ ที่ท ำกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขชัยนำท 
จ ำกัด  เท่ำนั้น   และก่อนลงลำยมือช่ือเพ่ือเข้ำผูกพันในหนังสือน้ี  
โปรดอ่ำนขอ้ควำมซ่ึงท่ำนเองจะตอ้งรับผิดชอบตำมหนงัสือน้ี 

หนงัสือเงินกูท่ี้……………...…/……….…….…… 
ช่ือผูกู้.้........................................................................ 
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 ขอ้ 6.  ในกรณีท่ีลูกหน้ีผิดนดัช ำระหน้ี  ขำ้พเจำ้ตกลงยินยอมให้สหกรณ์ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี   
  6.1 ถำ้สหกรณ์ไม่สำมำรถแจง้ควำมเป็นหน้ีท่ีคำ้งช ำระให้แก่ขำ้พเจำ้ได ้ขำ้พเจำ้ตกลงให้สหกรณ์แจง้ควำมเป็นหน้ีให้แก่บุคคลต่อไปน้ี 

   1. .....................................................................................................................................................โทร............................................................... 
ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................................................................................................ 
   2. .....................................................................................................................................................โทร............................................................... 
ท่ีอยู.่............................................................................................................................................................................................................................................... 
  6.2 ถำ้สหกรณ์ไม่สำมำรถติดต่อขำ้พเจำ้ตำมท่ีอยู่ในหนงัสือค ้ำประกนัฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้ตกลงให้ติดต่อไปยงัสถำนท่ีต่อไปน้ี 

   1. สถำนท่ีท ำงำน............................................................................................................... .............โทร................................................................ 
   2. สถำนท่ี.................................................................................................................... ...................โทร................................................................ 
  6.3 ขำ้พเจำ้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถำมหน้ีได ้เกินกว่ำ 1 คร้ังต่อวนั  ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึงเวลำ 20.00 น. และในวนัหยดุรำชกำร 
ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึงเวลำ 18.00 น. ทั้งน้ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไว ้
  ขอ้ 7.  หำกผูค้  ้ำประกนัไดย้ำ้ยท่ีอยู่จำกท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ผูค้  ้ำประกนัจะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนงัสือโดยทนัที    ถำ้หำกผูค้  ้ำประกนัไม่ได้
แจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือ  แลว้สหกรณ์ได้ท ำหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ผูค้  ้ ำประกัน  ให้ถือว่ำได้ส่งให้แก่ผูค้  ้ ำประกันโดยชอบ  ทั้งน้ี  โดยไม่ตอ้ง
ค ำนึงถึงว่ำมีผูรั้บไวห้รือไม่  และแมห้ำกว่ำส่งให้ไม่ได้เพรำะหำไม่พบต ำบล  สถำนท่ีท่ีระบุไวข้ำ้งตน้นั้นก็ดี  ให้ถือว่ำผูค้  ้ ำประกนัได้รับและทรำบหนังสือ
ติดต่อบอกกล่ำว  หรือหนงัสืออื่นใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

  ผูค้  ้ำประกนัไดต้รวจอ่ำนขอ้ควำมและเขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสือค ้ำประกนัน้ีตลอดแลว้  จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน ณ วนั เดือน ปี 
ท่ีระบุขำ้งตน้ 

           ....................................................................... ผูค้  ้ำประกนั 

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

           ....................................................................... พยำน/เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

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

           ...................................................................... พยำน/ผูบ้งัคบับญัชำ 
            (....................................................................) 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูค้  ้ำประกนัมีคู่สมรส) 
เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขชยันำท  จ ำกดั 

วนัที่..................................................................... 
  ขำ้พเจำ้............................................................................เป็นคู่สมรสของ.................... ............................................................... ได้
ยินยอมให้คู่สมรสของขำ้พเจำ้ค ้ ำประกนัเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินของสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขชัยนำท  จ ำกดั  ตำมหนังสือค ้ำประกนั
ฉบบัน้ี  และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

 

       ลงช่ือ.......................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ำยินยอม 

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

       ลงช่ือ.......................................................ผูค้  ้ำประกนั 

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

ขำ้พเจำ้ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือช่ือผูค้  ้ำประกนัจริง  จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

 
           ....................................................................... พยำน/กรรมกำร หรือ สมำชิก หรือ เจำ้หนำ้ท่ี  สหกรณ์ฯ 
            (...................................................................) 
                      ................/................/................ 


