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           ขอแนะนําการทวงถามหน้ีของสหกรณตามพระราชบัญญัติการทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558   
 

การมอบอํานาจ 

1. สหกรณตองมีมติคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบมอบอํานาจให กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือ

หลายคน หรือผูจัดการสหกรณ เปนผูรับมอบอํานาจในการทวงถามหน้ี กับลูกหน้ีและผูค้ําประกัน  

2. ผูรับมอบอํานาจ ตามขอ 1 สามารถทําหนังสือมอบอํานาจชวงใหบุคคลอื่นทวงถามหน้ีแทนได  

     
 

การจดทะเบียน 

สหกรณไมตองไปย่ืนจดทะเบียนการประกอบธุรกิจการทวงหน้ีตอนายทะเบียน ตาม พ.ร.บ.  

การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558  เพราะสหกรณเปนเจาหน้ีสินซ่ึงเปนผูใหสินเช่ือตาม มาตรา 3 แต 

ไมไดประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีตาม มาตรา 5  
 

การทวงถามหน้ี 

แมวาสหกรณจะไมตองจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การทวงถามหน้ี พ.ศ. 2558  แต

สหกรณ หรือผูรับมอบอํานาจ หรือผูรับมอบอํานาจชวง  ก็มีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามเกี่ยวกับการทวง

ถามลูกหน้ี  ซ่ึงลูกหน้ีตามกฎหมายน้ีใหรวมถึงผูค้ําประกันดวย  ซ่ึงสหกรณจะตองปฏิบัติกับ

ลูกหน้ีและผูค้ําประกัน ดังน้ี    

1. หามสหกรณทวงถามหน้ีติดตอกับบุคคลอื่นซ่ึงมิใชลูกหน้ี  เวนแตบุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุไวใหทวง

ถามหน้ีได  ดังน้ัน  ในสัญญากู  สหกรณจะตองมีขอความท่ีระบุไววาในกรณีท่ีสหกรณจะตอง

ติดตอกับบุคคลอื่นน้ัน  ลูกหน้ีจะใหติดตอเพื่อทวงถามหน้ีกับบุคคลใด   

         1.1 หากบุคคลอื่นท่ีลูกหน้ีไดระบุช่ือไว มีฐานะเปนผูค้ําประกันดวย  สหกรณสามารถทวง

ถามหน้ีในฐานะบุคคลอื่นไดทันที  

   แตหากสหกรณทวงถามหน้ีบุคคลอื่นตามท่ีลูกหน้ีไดระบุช่ือไวในฐานะผูค้ําประกันตาม 

     พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2557 จะเพิ่ม  

     ข้ันตอน คือ สหกรณตองมีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกันภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีลูกหน้ี   

     ผิดนัดกอน และเม่ือหนังสือบอกกลาวไปถึงผูค้ําประกันแลว  สหกรณจึงจะมีสิทธิทวงถามหน้ีได  

                    1.2 สหกรณมีสิทธิทวงถามหน้ีบุคคลได ดังน้ี    

(1) ลูกหน้ี และผูค้ําประกัน  

(2) บุคคลอื่นท่ีลูกหน้ีระบุช่ือไวใหทวงถามหน้ีได  

(3) สามี ภริยา บุพการี  ผูสืบสันดาน  ซ่ึงบุคคลตาม (3) น้ี จะตองสอบถามถึงสาเหตุของ 

               การติดตอมากอน  จากน้ันสหกรณจึงจะช้ีแจงขอมูลเกี่ยวกับหน้ีไดเทาท่ีจําเปนและตามสมควร   

2. การติดตอ (ไมใชการไปทวงหน้ี) กับบุคคลอื่นนอกจากท่ีลูกหน้ีระบุไว  ใหกระทําไดเพื่อจะสอบถาม  

   หรือยืนยันขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีติดตอลูกหน้ีเทาน้ัน  โดยตองแจงใหบุคคลอื่นทราบช่ือตัว ช่ือสกุล  

   และแสดงเจตนาวาตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ี ติดตอลูกหน้ี หรือบุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุ 

   ไวเพื่อการทวงถามหน้ี  ซ่ึงการติดตอกับบุคคลอื่นตองปฏิบัติ ดังน้ี  

 

 

 



           2.1 หามแจงถึงความเปนหน้ีของลูกหน้ี  เวนแตบุคคลอื่นน้ันเปน  สามี ภริยา บุพการี หรือ 

                ผูสืบสันดานของลูกหน้ี และบุคคลอื่นไดสอบถามถึงสาเหตุของการติดตอ ใหสหกรณช้ีแจง 

                ขอมูลเกี่ยวกับหน้ีไดเทาท่ีจําเปนและตามความเหมาะสม 

           2.2 หามสหกรณใชขอความ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ หรือช่ือทางธุรกิจบนซองจดหมาย ในหนังสือ  

                   หรือในสื่ออื่นใดท่ีใชในการติดตอสอบถาม ซ่ึงทําใหเขาใจไดวาเปนการติดตอเพื่อทวงถามหน้ี 

                ของลูกหน้ี  

           2.3 หามสหกรณติดตอหรือแสดงตนท่ีทําใหเขาใจผิดเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสถานท่ีติดตอลูกหน้ี  

                หรือบุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุไวเพื่อการทวงถามหน้ี 

3.  ใหสหกรณปฏิบัติในการทวงถามหน้ี ดังน้ี   

3.1  สถานท่ีติดตอ  ไมวาจะติดตอกับบุคคลหรือทางไปรษณีย  ใหติดตอตามสถานท่ีท่ีลูกหน้ี หรือ 

      บุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดระบุไวเพื่อการทวงถามหน้ีไดแจงใหเปนสถานท่ีติดตอ 

3.2  ในกรณีท่ีบุคคลอื่นซ่ึงลูกหน้ีระบุไวไมไดแจงไวลวงหนา หรือสถานท่ีท่ีไดแจงไวไมสามารถ  

      ติดตอได โดยสหกรณไดพยายามติดตอแลว ใหสหกรณติดตอตามภูมิลําเนา ถิ่นท่ีอยู หรือ  

      สถานท่ีทํางานของบุคคลอื่นดังกลาว หรือสถานท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการจะประกาศกําหนดตอไป  

3.3  เวลาในการติดตอ การติดตอโดยบุคคล โทรศัพท สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยี    

      สารสนเทศประเภทอื่น (E-MAIL) ในวันจันทรถึงวันศุกร ใหติดตอไดตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง  

      เวลา 20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. 

3.4  จํานวนคร้ังท่ีติดตอใหติดตอตามจํานวนคร้ังท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ใหเปนไปตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับและทวงถามหน้ี ตาม พ.ร.บ.น้ี  ซ่ึงจะไดกําหนดตอไป   

3.5 ใหผูรับมอบอํานาจสหกรณ  ผูรับมอบอํานาจชวง แจงใหทราบถึงช่ือตัว และช่ือสกุล หรือช่ือ

หนวยงานของตนและของเจาหน้ี และจํานวนหน้ี และถาผูรับมอบอํานาจทวงถามหน้ีตอหนา 

ใหแสดงหลักฐานการมอบอํานาจใหทวงถามหน้ีดวย และหากลูกหน้ีไดชําระหน้ี ใหสหกรณ

ออกหลักฐานการชําระหน้ีแกลูกหน้ีดวย   

 

                   ขอหาม 

1. หามขมขู การใชความรุนแรง หรือการกระทําอื่นใดท่ีทําใหเกิดความเสียหายแกรางกาย ช่ือเสียง 

หรือทรัพยสินของลูกหน้ีหรือผูอื่น  

2. หามใชวาจาหรือภาษาท่ีเปนการดูหม่ินลูกหน้ีหรือผูอื่น  

3. หามแจงหรือเปดเผยเกี่ยวกับความเปนหน้ีของลูกหน้ีใหแกผูอื่นท่ีไมเกี่ยวของกับการทวงถามหน้ี 

เวนแตเปนกรณีท่ีแจงแก สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดานของลูกหน้ี 

4. หามติดตอลูกหน้ีโดยไปรษณียบัตร เอกสารเปดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดท่ีสื่อใหทราบวา เปน

การทวงถามหน้ีอยางชัดเจน ยกเวน เปนการทวงถามหน้ีเปนหนังสือเพื่อจะใชสิทธิฟองคดีตอศาล 

และกรณีการบอกกลาวบังคับจํานองดวยวิธีการประกาศหนังสือพิมพ ซ่ึงเจาหน้ีไมสามารถติดตอ

ลูกหน้ีโดยวิธีการอื่น  

5. หามใชขอความ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ หรือช่ือทางธุรกิจของผูทวงถามหน้ีบนซองจดหมาย     

ในการติดตอลูกหน้ีท่ีทําใหเขาใจไดวาเปนการติดตอเพื่อการทวงถามหน้ี เวนแต ช่ือทางธุรกิจของ



ผูทวงถามหน้ี ไมไดสื่อใหทราบไดวาเปนผูประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี  แตหากเปนการทวงถาม

หน้ีเปนหนังสือเพื่อจะใชสิทธิฟองคดีตอศาลสามารถกระทําได  

6. หามแสดงหรือการใชขอความ เคร่ืองหมาย สัญลักษณ หรือเคร่ืองแบบท่ีทําใหเขาใจวา เปนการ

กระทําของศาล เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ 

7. หามแสดงหรือมีขอความท่ีทําใหเช่ือวาการทวงถามหน้ีเปนการกระทําโดยทนายความ สํานักงาน

ทนายความ หรือสํานักงานกฎหมาย 

8. หามแสดงหรือมีขอความท่ีทําใหเช่ือวาจะถูกดําเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย หรือ

เงินเดือน 

9. หามเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายใดๆ เกินกวาอัตราท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

10. หามเสนอหรือจูงใจใหลูกหน้ีออกเช็คท้ังท่ีรูอยูวาลูกหน้ีอยูในฐานะท่ีไมสามารถชําระหน้ีได 

   **************************** 

 



หนังสือมอบอํานาจ  

 

    วันท่ี ...................................... 

 

โดยหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี  สหกรณออมทรัพย........................................................ จํากัด  

...........................................   โดย ........................................................  ตําแหนงประธานกรรมการ 

และ.................................................ตําแหนง.......................................................  ผูมีอํานาจลงลายมือ

ช่ือแทน  สํา นักงานตั้ งอยู เลขท่ี  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ถนน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ตํ าบล

......................................อําเภอ.......................................จังหวัด ..............................................  ขอ

มอบอํานาจให......................................................... เลขท่ีบัตร.............................................................. 

อยูบานเลขท่ี ..........................  ถนน...............................ตําบล......................................อําเภอ

.......................................จังหวัด ………………................ 

เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดังน้ี  

 ขอ 1. ทวงถามหน้ีสมาชิกสหกรณผูผิดนัดชําระหน้ี หรือลูกหน้ี ตามพระราชบัญญัติการทวงถาม

หน้ี พ.ศ. 2558 ทุกประการ 

 ขอ 2. รับชําระหน้ี หรือสรรพเอกสาร จากสมาชิกสหกรณผูผิดนัดชําระหน้ี หรือลูกหน้ี  

 ขอ 3. แตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงหน่ึงคน หรือหลายคน เพื่อติดตามทวงถามหน้ีดังกลาว  

 หนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี มีผลใชบังคับจนถึงวันท่ี .........................................  เวนแตหนังสือ

มอบอํานาจฉบับน้ีจะถูกยกเลิก  ซ่ึงในกรณีดังกลาวใหผูรับมอบอํานาจหมดอํานาจท่ีจะกระทําการดังท่ี

ระบุไวในหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีทันที   

 การใดๆ ท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําตามหนังสือฉบับน้ี ผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบเสมือนหน่ึง

วาผูมอบอํานาจกระทําการน้ันเองทุกประการ   

 เพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  

 

 

 

 

ลงช่ือ.............................................. (ผูมอบอํานาจ) ลงช่ือ............................................. (ผูมอบอํานาจ) 

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

 

 แทนสหกรณออมทรัพย..........................................................................  จํากัด  

 

   ลงช่ือ.............................................. (ผูรับมอบอํานาจ) 

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

 

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

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

 

     ประทับตรา 

ตามขอบังคับสหกรณ 
ตามขอบังคับสหกรณ 

ตามมติที่ประชุม

 



หนังสือมอบอํานาจ  

 

    วันท่ี ...................................... 

 

โดยหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี  สหกรณออมทรัพย........................................................ จํากัด  

...........................................   โดย ........................................................  ตําแหนงประธานกรรมการ 

และ.................................................ตําแหนง.......................................................  ผูมีอํานาจลงลายมือ

ช่ือแทน  สํา นักงานตั้ งอยู เลขท่ี  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ถนน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ตํ าบล

......................................อําเภอ.......................................จังหวัด ..............................................  ขอ

มอบอํานาจให......................................................... เลขท่ีบัตร.............................................................. 

อยูบานเลขท่ี ..........................  ถนน...............................ตําบล......................................อําเภอ

.......................................จังหวัด ………………................ 

เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดังน้ี  

 ขอ 1. ทวงถามหน้ีสมาชิกสหกรณผูผิดนัดชําระหน้ี หรือลูกหน้ี ตามพระราชบัญญัติการทวงถาม

หน้ี พ.ศ. 2558 ทุกประการ 

 ขอ 2. รับชําระหน้ี หรือสรรพเอกสาร จากสมาชิกสหกรณผูผิดนัดชําระหน้ี หรือลูกหน้ี  

 ขอ 3. แตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงหน่ึงคน หรือหลายคน เพื่อติดตามทวงถามหน้ีดังกลาว  

 หนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี มีผลใชบังคับจนถึงวันท่ี .........................................  เวนแตหนังสือ

มอบอํานาจฉบับน้ีจะถูกยกเลิก  ซ่ึงในกรณีดังกลาวใหผูรับมอบอํานาจหมดอํานาจท่ีจะกระทําการดังท่ี

ระบุไวในหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ีทันที   

 การใดๆ ท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําตามหนังสือฉบับน้ี ผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบเสมือนหน่ึง

วาผูมอบอํานาจกระทําการน้ันเองทุกประการ   

 เพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  

 

 

 

 

ลงช่ือ.............................................. (ผูมอบอํานาจ) ลงช่ือ............................................. (ผูมอบอํานาจ) 

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

 

 แทนสหกรณออมทรัพย..........................................................................  จํากัด  

 

   ลงช่ือ.............................................. (ผูรับมอบอํานาจ) 

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

 

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

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

 

     ประทับตรา 



หนังสือมอบอํานาจชวง  

 

    วันท่ี ...................................... 

 

โดยหนังสือมอบอํานาจฉบับน้ี  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................ 

อยูบานเลขท่ี ..........................  ถนน...............................ตําบล......................................อําเภอ

.......................................จังหวัด .............................................. ผูรับมอบอํานาจจากสหกรณ

.......................................................  จํากัด ตามหนังสือมอบอํานาจ ลงวันท่ี ..................................... 

ขอมอบอํานาจชวงใหแก  นาย/นาง/นางสาว.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  เลขท่ีบัตร

.............................................................. อยูบานเลขท่ี ..........................  ถนน...............................

ตําบล......................................อําเภอ.......................................จังหวัด ……………………................ 

เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดังน้ี  

 ขอ 1. ทวงถามหน้ีสมาชิกสหกรณผูผิดนัดชําระหน้ี หรือลูกหน้ี ตามพระราชบัญญัติการทวงถาม

หน้ี พ.ศ. 2558 ทุกประการ 

 ขอ 2. รับชําระหน้ี หรือสรรพเอกสาร จากสมาชิกสหกรณผูผิดนัดชําระหน้ี หรือลูกหน้ี  

 หนังสือมอบอํานาจชวงฉบับน้ี มีผลใชบังคับจนถึงวันท่ี .........................................  เวนแต

หนังสือมอบอํานาจชวงฉบับน้ีจะถูกยกเลิก  ซ่ึงในกรณีดังกลาวใหผูรับมอบอํานาจชวงหมดอํานาจท่ีจะ

กระทําการดังท่ีระบุไวในหนังสือมอบอํานาจชวงฉบับน้ีทันที   

 การใดๆ ท่ีผูรับมอบอํานาจชวงไดกระทําตามหนังสือฉบับน้ี ผูมอบอํานาจขอรับผิดชอบเสมือน

หน่ึงวาผูมอบอํานาจกระทําการน้ันเองทุกประการ   

 เพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  

 

 

ลงช่ือ.............................................. (ผูมอบอํานาจ) 

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

 

     ลงช่ือ.............................................. (ผูรับมอบอํานาจชวง) 

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

 

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

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

 

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

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

 



 

 

 หนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญ  
 

เลขท่ี .................../....................... 

วันท่ี .................เดือน.................................พ.ศ.............. 

 

ขาพเจา ...........................……………..................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี........................ อายุ.….….ป   

เลขประจําตัวประชาชน                                                                       เปน        ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

      ลูกจางประจํา             อ่ืนๆ  ................................................... ตําแหนง .............................................................. 

สังกัด..........................................................................ไดรับเงินเดอืน/คาจาง เดือนละ............................................. บาท  

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี .....................หมูท่ี ........... ถนน..................................... ตําบล/แขวง......................................... 

อําเภอ/เขต................................จงัหวัด.................................รหัสไปรษณีย.....................โทรศัพท.................................. 

ขอทําหนังสือกูเงินใหไวตอสหกรณออมทรัพย........................................................................................................ จํากัด  

ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือกูเงินนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้   

 ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนจํานวน...............................บาท (.........................................................)  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ..................................................................และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนี้โดยถูกตองแลว 

 ขอ 2. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ .................................. ตอป  

          ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเปนท่ีสหกรณจะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู   ขาพเจายินยอมใหสหกรณ

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได  ท้ังนี้สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา  

 ขอ 3. ขาพเจาขอชําระคืนหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังนี้  

           ตนเงินเทากันทุกงวดๆ ละ.................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย จํานวน...................งวด 

           ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวดๆ ละ.................................บาท           จํานวน...................งวด 

           ท้ังนี้ต้ังแตงวดประจาํเดือน........................................ พ.ศ. ...................  เปนตนไป  

 ขาพเจาขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู (รวมท้ังตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบุไว

สําหรับงวดนั้นๆ  

 ขอ 4. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ยตาม ขอ 3.นั้น    ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี

ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนของขาพเจา    หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินได

รายเดือนและเงินไดอ่ืนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินได

รายเดือนและเงินไดอ่ืนมอบไว ท้ังนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยสิ้นเชิงแลว 

 ขอ 5. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอท่ีวาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู

ใหถือวาเงินกูท่ีไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึง

กําหนดเวลาท่ีใหไว  

 ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา 

ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน  

 ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวในวรรคกอน  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินสะสม

สําหรับขาราชการ บําแหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใด

ท่ีทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้น

เสียกอนได  

 

สหกรณไดรับยกเวน      

ไมตองติดอากรแสตมป

ตามประมวลรัษฎากร 
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 ขอ 7. ในกรณีท่ีขาพเจาเปนผูผิดนัดชําระหนี้  ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณดําเนินการดังตอไปนี้  

         7.1  ถาสหกรณไมสามารถแจงความเปนหนี้ท่ีคางชําระใหแกขาพเจาได  ขาพเจาตกลงใหสหกรณแจง

ความเปนหนี้ใหแกบุคคลตอไปนี้  

     1. .....................................................................................โทร ......................................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................................................................ 

     2. .....................................................................................โทร ......................................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................................................................ 

       3. .....................................................................................โทร ......................................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................................................................ 

         7.2 ถาสหกรณไมสามารถติดตอขาพเจาตามท่ีอยูในสญัญาเงินกูฉบับนี้  ขาพเจาตกลงใหติดตอไปยัง

สถานท่ีตอไปนี้  

    1. สถานท่ีอยูปจจุบนั ..................................................................โทร ............................................. 

      2. สถานท่ีทํางาน ........................................................................โทร ............................................. 

    3. สถานท่ี ..................................................................................โทร ............................................. 

         7.3 ขาพเจาตกลงใหสหกรณทวงถามหนี้ได เกินกวา 1 ครั้งตอวัน  ในวนัจันทรถึงวันศุกร ต้ังแตเวลา 

08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. และในวันหยุดราชการ  เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.  ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไว 

 ขอ 8. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาไดนําใบหุนของสหกรณ เลขท่ี .................................จาํนวน ........................หุน 

เปนเงิน..................................................บาท  มาจํานําไวเปนประกันเงินกูครั้งนี้ดวยและขาพเจายินยอมท่ีจะนําเงินคาหุน

ท่ีจะเกิดขึ้นในภายหนามาประกันเงินกูของขาพเจา 

 ขอ 9. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 

 ขอ 10. ตราบใดท่ีขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 

หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาไดรับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกูท่ีขาพเจามีอยูกับสหกรณได  เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรับเงิน

ดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนาของขาพเจาท่ีจะใหหักกลบลบหนี้  โดยใหสหกรณมีอํานาจท่ีจะดําเนินการหัก

กลบลบหนี้ได  

 ขอ 11. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน จํานวน 3 ฉบับ มอบไวให

สหกรณ หนวยงานตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน  

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง  จึงไดลงลายมือชื่อไว

เปนสําคัญตอหนาพยาน   

     ลงชื่อ.................................................................ผูกูเงิน 

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

 

                  ลงชื่อ.................................................................พยาน 

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

 

                  ลงชื่อ.................................................................พยาน 

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

ขาพเจา..........................................................................................ไดรับเงินกูจํานวน...........................................  บาท 

(.....................................................................................................)  ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญน้ีไปเปนการถูกตองแลว   

ณ วันที่ ............เดือน..................................พ.ศ. .....................  โดย        รับเปนเงินสด         เช็ค          โอน/นําเงินเขาฝาก

บัญชขีองขาพเจา ชื่อธนาคาร.............................................สาขา....................................บัญชีเลขที่ .............................................  
 

ลงชื่อ.................................................................ผูรับเงิน 

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

ลงชื่อ.................................................................เจาหนาที่ผูจายเงิน 

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

ลงชื่อ.................................................................เจาหนาที่ผูตรวจหนังสือกูเงิน 

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

คํายินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส) 

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

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

 ขาพเจา นาย/นาง......................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง............................................................ 

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพยแหงน้ี  ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญขางตนน้ีและขาพเจา

ไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาคูสมรส  

                                                                                  ……………………….…………………คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

                                                                                   ..........................................................ผูกูเงิน  

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



 

 

 

 หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามัญ 

 
        

เลขท่ี .................../....................... 

วันท่ี .................เดือน.................................พ.ศ.............. 
 

ขาพเจา ...........................……..…………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.........................อายุ….…….ป   

เลขประจําตัวประชาชน                                                               เปน      ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

      ลูกจางประจํา          อืน่ๆ  ............................................... ตําแหนง ........................................................ 

สังกัด....................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ..................................... บาท  

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี .................หมูท่ี ............. ถนน............................... ตําบล/แขวง................................... 

อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท........................... 

ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพย.................................................................................... จํากัด  

ซ่ึงตอไปน้ีในหนังสือค้ําประกันน้ีจะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปน้ี  

 ขอ 1. ตามท่ีสหกรณไดให.......................................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู

.................................... (...........................................................)  ตามหนังสือเงินกูสามัญท่ี ............/.............

ลงวันท่ี .......................................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว  ขาพเจายินยอมค้ําประกันหน้ี

ดังกลาวพรอมดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ันดวย 

 ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเร่ืองการสง

เงินงวดชําระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู

สามัญน้ันโดยตลอดแลว  ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันน้ันๆ ทุกประการ จนกวาหน้ีสิน  และคาสินไหม

ทดแทน  ตลอดจนคาภาระติดพัน  จะไดชําระครบถวนแลว  

 ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปน

เหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้   จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น  

ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา  

 ขอ 4. ในกรณีท่ีขาพเจาตองชําระหน้ีใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก

ขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหน้ีโดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี

ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ท่ีจาย ชําระหน้ีซ่ึงขาพเจาตองชําระใหสหกรณ

จากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย  โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินได

รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมน้ีใหมีอยูตลอดไป  ท้ังน้ีจนกวาจะไดชําระหน้ีตาม

หนังสือกูเงินสามัญท่ีขาพเจาไดค้ําประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแลว  

 

 

หนังสือเงินกูที่ ................./............... 
 

ชื่อผูกู............................................... 

             ทะเบียนผูค้าํประกัน 
 

เลม.......................หนา…................. 

สหกรณไดรับยกเวน      

ไมตองติดอากรแสตมป

ตามประมวลรัษฎากร 
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 ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบ

ไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ท่ีจายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะ

ไดรับชําระหน้ีจนสิ้นเชิง  

ขอ 6. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ

โดยทันที  

         ขอ 7. ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชําระหน้ี  ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณดําเนินการดังตอไปน้ี  

         7.1  ถาสหกรณไมสามารถแจงความเปนหน้ีท่ีคางชําระใหแกขาพเจาได  ขาพเจาตกลงให

สหกรณแจงความเปนหน้ีใหแกบุคคลตอไปน้ี  

     1. .....................................................................................โทร ......................................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................................................................ 

     2. .....................................................................................โทร ......................................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................................................................ 

       3. .....................................................................................โทร ......................................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................................................................ 

         7.2 ถาสหกรณไมสามารถติดตอขาพเจาตามท่ีอยูในสัญญาค้ําประกันฉบับน้ี  ขาพเจาตกลงให

ติดตอไปยังสถานท่ีตอไปน้ี  

    1. สถานท่ีอยูปจจุบัน ..................................................................โทร ................................ 

      2. สถานท่ีทํางาน ........................................................................โทร ............................... 

    3. สถานท่ี ..................................................................................โทร ................................ 

         7.3 ขาพเจาตกลงใหสหกรณทวงถามหน้ีได เกินกวา 1 คร้ังตอวัน  ในวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแต

เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. และในวันหยุดราชการ  เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.  ท้ังน้ีใหเปนไป

ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

 

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันน้ีโดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง  จึงลงลายมือช่ือไวเปน

สําคัญ  

ลงช่ือ………………………..……..……...ผูค้ําประกัน 

      (…………………………….……….) 
 

ลงช่ือ………………………..……..……...พยาน 

      (…………………………….……….) 
 

ลงช่ือ………………………..……..……...พยาน 

      (…………………………….……….) 



 

หมายเหตุ  สหกรณควรจัดใหมสํีาเนาบัตรประจําตวัประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันไวประกอบเปน  

                หลักฐานดวย 

คํายินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูคํ้าประกันมีคูสมรส) 

เขียนท่ี ............................................................. 

วันท่ี ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 ขาพเจา นาย/นาง......................................................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง

........................................................................ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูคํ้าประกันเงินกูสามัญของ

สหกรณออมทรัพยแหงนี้  ตามหนังสือคํ้าประกันเงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

                                                                 ......................................................ผูคํ้าประกัน 

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


