
การเปลี่ยนผู้ค ้าประกัน 
(กรณีผู้ค ้าประกัน ถึงแก่กรรม / ผู้ค ้าประกันลาออก) 

 

เอกสารประกอบ  
 

1. แบบฟอร์มค้ำขอกู้และค ้ำประกัน (แบบ สอ.ปศ.2016) 
2. แบบฟอร์มหนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้ (แบบ สอ.ปศ.2005) >>> พิมพ์หน้า – หลังในแผ่นเดียวกัน 
3. หนังสือยินยอมให้หน่วยงำนหักเงินได้รำยเดือน (แบบ สอ.ปศ.2014) 
4. ส้ำเนำบัตรบัตรประจ้ำตัวผู้ค ้ำประกันและส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวคูส่มรสผู้ค ้ำประกัน พร้อมรับรองส้ำเนำ 
5. กรณีกู้เงินสำมัญโดยใช้ประกัน ให้กรอกแบบฟอร์มบริษัทประกันภัย พร้อมทั งส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวผู้กู้ 1 ฉบับ 
 

หมายเหตุ กรณีคู่สมรสผู้ค ้าประกัน 

 1. โสด ให้เซ็นก้ำกับในช่องคู่สมรส 

 2. หม้ำย/หย่ำร้ำง ให้แนบใบหย่ำหรือใบมรณบัตร 

 3. หำกนำมสกุลไม่ตรงกัน ให้แนบทะเบียนสมรส 

 



                                                                  แบบ สอ.ปศ.2016 
                             

                                                                                                                             
 
 

          

หนังสือค ำขอกู้และค  ำประกัน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด 

 
 

 ตามทีข่้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................สังกัด............................................................ 

เลขทะเบยีนสมาชิกที่.............................ได้กู้เงินสามัญสัญญาเลขท่ี..................................จ านวนเงิน.....................................................บาท

(........................................................................................................................................) มผีู้ค  าประกันจ านวน............... ราย คือ 

 1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. ผู้ค  าประกันล าดบัท่ี 1 

 2. นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. ผู้ค  าประกันล าดับที่ 2 

 3. นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. ผู้ค  าประกันล าดับที่ 3 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค ์
 

                  ขอเพิ่มผู้ค  าประกัน จ านวน ...................... ราย 

       1. นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. ผู้ค  าประกันล าดบัท่ี ……………… 

       2. นาย/นาง/นางสาว............................................................................................. ผู้ค  าประกันล าดบัท่ี ……………… 
 

                  ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค  าประกัน จ านวน ...................... ราย 

       1. นาย/นาง/นางสาว............................................................................... ผู้ค  าประกันล าดับที่ ……………………… เป็น 

           นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. เนื่องจาก ................................……………… 

       2. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................. ผู้ค  าประกันล าดับที่ ……………….……… เป็น 

           นาย/นาง/นางสาว............................................................................. เนื่องจาก ..................................……………… 

 

                                        ลงช่ือ ................................................................ ผู้กู ้

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

พร้อมนี ผู้ค  าประกันร่วมที่ยังผูกพันตามสัญญา ได้รับทราบการเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงผู้ค  าประกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ 

ยินยอมให้เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงผู้ค  าประกันไว้เป็นหลักฐานในสัญญาเงินกู้สามัญเลขที่............................................................................................. 

ของนาย/นาง/นางสาว ...................................................................................................... 

 

ลงช่ือ ........................................................................................ ผูค้  าประกัน    ลงช่ือ ...................................................................................... ผู้ค  าประกัน 

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

 

ลงช่ือ ........................................................................................ ผูค้  าประกัน    ลงช่ือ ...................................................................................... ผู้ค  าประกัน 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

อนุมัติใหเ้พิ่ม/เปลี่ยนแปลงผู้ค  าประกันได้ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการเงินกู ้ครั งที ่..................../..........................  

 



แบบ สอ.ปศ. 2005  
 

 
 
 
 

 
             หนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ 

 

       เขียนที่................................................................... 
       วันที.่..............เดือน...........................พ.ศ.............. 

 
 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..................อายุ............ป ี
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง........................................................................สังกัดหน่วยงาน........................................................
เลขประจ าตัวประชาชน................................................ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................................ 
โทรศัพท.์......................เริม่รับราชการหรือท างานประจ าเมื่อวันท่ี...........................ไดร้ับเงินได้รายเดือน/ค่าจ้างเดือนละ.......................บาท 
ได้ท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ตามทีส่หกรณ์ได้ให้(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................กู้เงิน จ านวนเงนิกู้.............................บาท 
(...........................................................................) ตามค าขอและหนงัสือกู้เงินสามญัที่............/..................ลงวันท่ี....................................นั้น 
ณ วันท่ี .......... เดือน............................. พ.ศ.............. มหีนี้คงเหลือจ านวน...........................บาท(...............................................................) 
ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย 
และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในค าขอและหนังสือกู้เงินสามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ       
ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า ถ้าข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในสังกัดส่วนราชการอื่นหรือออกจากการเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอื่น         
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องช้ำระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอมช้ำระหนี  โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าเมื่อได้รับ
มอบหมายจากสหกรณ์หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจาก
สหกรณ์ ท้ังปัจจุบันและอนาคตของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ ควำมยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทั งนี จนกว่ำจะได้ช้ำระหนี ที่ค ้ำประกันนี 
โดยสิ นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 
 ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุก
ประการ 
 
 
 
 
 

(โปรดพลิก) 

หนังสือกู้ท่ี.........................../.......................... 
ชื่อผู้กู้.............................................................. 

ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่ม........................หน้า....................... 



แบบ สอ.ปศ. 2005 (แผ่นหลัง) 
                                                                            -2-                    
 
             ผู้ค้ าประกันและคูส่มรส(ถ้ามี) ได้อ่านข้อความในค าเตือนและหนังสือค้ าประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงไดล้งลายมอืช่ือ
ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

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

 
        ลงช่ือ............................................................................ คูส่มรสให้ค ายินยอม 
               (..........................................................................) 
 

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

 
เอกสำรประกอบกำรค ้ำประกัน ส าเนาบตัรผู้ค้ าประกัน/คูส่มรส พร้อมรับรองส าเนา 

ค้ำเตือน    สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กูม้ากกว่าสี่คนในเวลาเดยีวกันไมไ่ด ้

 
 รับรองว่าได้ตรวจเอกสารประกาอบการค้ าประกัน และลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันนี้ได้ท าขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 
 
 

        ลงช่ือ....................................................................... จนท.ผูต้รวจสอบสัญญา 
               (.....................................................................) 
                  ..................../......................../...................... 
 
 
        ลงช่ือ....................................................................... ผู้จดัการ 
               (.....................................................................) 
                  ..................../......................../...................... 
 

   



                                                                  แบบ สอ.ปศ.2014 
                             

                                                                                                                     ใช้ส ำหรับผู้ค  ำประกนัเงินกูส้ำมัญ 
 
 
 

 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ  
หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 

 

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

 

1. โดยหนังสือฉบับนี  ข้ำพเจ้ำ(นำย/นำง/นำงสำว)...............................................................................................................รับรำชกำรหรือท ำงำน 
ในต ำแหน่ง.....................................................สังกัด......................................................................................... สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  
สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.................... ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี........................หมู่ท่ี...........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................................... 
แขวง/ต ำบล...................................เขต/อ ำเภอ.......................................จังหวัด....................................................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์...............................โทรศัพท์มือถือ...........................................อันมีหนี ผูกพันอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด ในฐำนะผู้ค  ำประกันของ 
(นำย/นำง/นำงสำว).................................................................................................. ตำมสัญญำเงินกู้เลขท่ี...............................วันท่ี....................................
จ ำนวนเงิน..................................บำท(..............................................................................)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด หรือผู้มีหน้ำท่ีด ำเนินกำร
หักเงินงวดรำยเดือนจำกเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.)เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ  
หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัดหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด     
เป็นล าดับแรกตลอดไป  หลังจำกหักภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยเงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.)  กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนส ำรองเลี ยงชีพส ำหรับ
ลูกจ้ำงประจ ำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมแล้วแต่กรณี หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่
ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี ผิดนัด และข้ำพเจ้ำจะไม่เอำผิดใด ๆ กับเจ้ำหน้ำท่ีจ่ำยเงินทั งสิ น 
 2. กรณีข้ำพเจ้ำย้ำยหรือโอนไปรับรำชกำรในสังกัดส่วนรำชกำรอื่น หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ และส่วนรำชกำรท่ีสังกัดใหม่ทรำบภำยใน 15 วันท ำกำรนับตั งแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ำยเงินเดือนของส่วนรำชกำร         
ท่ีสังกัดใหม่ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร(กบข.) เงินกองทุนส ำรองเลี ยงชีพ หรือ
เงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัด หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ     
เพื่อช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน  ตำมรำยกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ำกัด  เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด       
เป็นล าดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกับ ข้อ 1 ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ที่ค้ าประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 3. ในกรณีข้ำพเจ้ำลำออกจำกรำชกำร เน่ืองจำกครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร หรือเกษียณอำยุรำชกำรก่อนก ำหนด ตำมมำตรกำรปรับปรุง
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร (โครงกำรเกษียณอำยุก่อนก ำหนด)  ยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำก      
ทำงรำชกำรช ำระหนี เงินกู้ในฐำนะผู้ค  ำประกัน ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด ทีไ่ด้ท าหนังสือหรือได้ร้องขอมา  
 หนังสือยินยอมฉบับนี  ท ำขึ นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี ทั งหมดแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง   
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร หำกจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ ากัด 
เท่านั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนโดยให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป จนกว่ำกำรช ำระหนี เสร็จสิ น 
 

 
ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 

             (........................................................................) 
                   สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................            
                                             
                              

 ลงชื่อ......................................................................พยำน                               ลงชื่อ.......................................................................พยำน 
        (........................................................................)                                                         (........................................................................) 
 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................................                                                 สมำชิกเลขทะเบียนท่ี................................................ 



ใบคำขอเอาประกันภัยกรมธรรมประกันภัยผูค้ำประกันเงินกูแบบพิเศษ

กรมธรรมประกันภัยเลขที่....................................................................... ทำที่.................................................วันที่.................................................

ผูเอาประกันภัย/ผูค้ำประกันภัย

ดวยขาพเจา/ผูค้ำประกันดังรายชื่อตอไปนี้

1.   ............................................................................................................................................................................................................................

      เลขที่สมาชิก...................................................................................... ตำแหนง...................................................................................................                                                             

      อายุงาน..................ป......................เดือน          สถานะสมรส            สมรส        โสด                       หยา

2.   ............................................................................................................................................................................................................................

      เลขที่สมาชิก...................................................................................... ตำแหนง...................................................................................................                                                             

 อายุงาน..................ป......................เดือน          สถานะสมรส            สมรส        โสด                       หยา

3.   ............................................................................................................................................................................................................................

      เลขที่สมาชิก...................................................................................... ตำแหนง...................................................................................................                                                             

 อายุงาน..................ป......................เดือน          สถานะสมรส            สมรส        โสด                       หยา

4.   ............................................................................................................................................................................................................................

      เลขที่สมาชิก...................................................................................... ตำแหนง...................................................................................................                                                            

 อายุงาน..................ป......................เดือน          สถานะสมรส            สมรส        โสด                       หยา

5.   ............................................................................................................................................................................................................................ 

      เลขที่สมาชิก...................................................................................... ตำแหนง...................................................................................................                                                             

 อายุงาน..................ป......................เดือน          สถานะสมรส            สมรส        โสด                       หยา

รายละเอียดการขอเอาประกันภัย

มีความประสงคจะเอาประกันภัยความรับผิดในนามของผูค้ำประกันเงินกู ไมเกินจำนวนเงินตนคงเหลือที่ผูค้ำประกันตองรับผิดตาม

เลขที่ใบคำขอเงินกู ...................................................................................................................................................................................................

เลขที่สัญญาเงินกู ......................................................................................................................................................................................................

จำนวนเงินค้ำประกัน ....................................................................................................................................................................................... บาท

เพื่อประกันการชำระหนี้เงินกูระหวาง..................................................... ผูกู  เลขที่สมาชิก.....................................................................................

ท่ีมีตอ....................................................................................................... ผูใหกู  จำนวนเงินกู..........................................................................บาท

มีระยะเวลาชำระคืน................................................................................................................................................................. นับจากวันทำสัญญา

หลักทรัพยประกัน (ถามีี)..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

สำหรับกรณีผูกูไดรับหนังสือทวงถามจากผูใหกูใหชำระหนี้ไมนอยกวาสองงวดติดตอกันแลว ผูกูผิดนัดไมชำระหนี้ตามที่ทวงถาม (มีหลักฐาน

แสดงวาผูใหกูไดบังคับชำระหน้ีจากผูกูและผูค้ำประกันแลว แตผูกูและผูค้ำประกันไมสามารถชำระหน้ีท้ังหมด) และผูกูไดพนสภาพจากการเปน

สมาชิกของผูใหกู เนื่องจากผูกูถูกไลออก ใหออก และ/หรือ ปลดออกจากราชการหรืองานประจำ โดยมีความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ โดยสัญญาค้ำประกันดังกลาวตองมีความผูกพันตามสัญญาเงินกู

จำนวนเงินเอาประกันภัยรวม............................................................................... บาท (จำนวนเงินที่ผูค้ำประกันตองรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน)

เบี้ยประกันภัยสุทธิ......................................................................... บาท อากรแสตมป.................................................................................... บาท

ภาษีมูลคาเพิ่ม................................................................................. บาท เบี้ยประกันภัยรวม............................................................................ บาท

ความรับผิดชอบสวนแรกที่ผูเอาประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง

รอยละ........................................... ..ของจำนวนเงินท่ีบริษัทตองรับผิด หรือข้ันต่ำ............................................. บาท แลวแตจำนวนใดจะนอยกวา

25 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  Tel. 0 2285 8888
25 Sathon Tai Road, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120  Fax 0 2610 2100
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ท้ังน้ีคาสินไหมทดแทนท่ีบริษัทตองรับผิด คือ จำนวนเงินกูท่ีคางชำระท้ังหมด (เงินตนไมรวมดอกเบ้ีย และอุปกรณแหงหนี (ถามี) ณ วันท่ีเกิดสิทธิ

เรียกรองของผูใหกู หักดวยมูลคาหุนท่ีผูกูใหไวกับผูใหกู (ถามี) ทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนตางๆ ของผูกูท่ีมีีใหไวกับผูใหกู (ถามี) และความรับผิด

สวนแรกทผูเอาประกันภัยตองรับผิดชอบเอง (ถามี) อยางไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดรวมทั้งสิ้นไมเกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไวใน

หนาตารางกรมธรรม

คำรับรองของผูเอาประกันภัย/ผูค้ำประกันภัย

ขอรับรองวาคำแถลงขางตนเปนความจริงทุกประการ

คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ใหตอบคำถามขางตนตามความจริงทุกขอ หากผูเอาประกันภัยปกปดขอความจริง หรือแถลงขอความอันเปนเท็จ จะมีผลใหสัญญาน้ีตกเปนโมฆียะ 

ซ่ึงบริษัทมีสิทธิบอกลางสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 865 และอาจถือเปนเหตุปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได

ลงชื่อ ..........................................................(ผูค้ำประกันลำดับที่ 1)

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

ลงชื่อ ..........................................................(ผูค้ำประกันลำดับที่ี่ 2)

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

ลงชื่อ ..........................................................(ผูค้ำประกันลำดับที่ 3)

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

ลงชื่อ ...........................................................(ผูค้ำประกันลำดับที่ 5)

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

ลงชื่อ ..........................................................(ผูค้ำประกันลำดับที่ี่ 4)

                 (........................................................)
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โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา............................................................................................................................................................................ซ่ึงเปนผูกูเงิน 

ตามสัญญากูยืมเงินเลขท่ี...............................................................................ลงวันท่ี......................................จำนวนเงินกู.........................................บาท 

ท่ีไดทำสัญญากูยืมเงินไวกับ......................................................................................................................................................................................ผูใหกู

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลและรายละเอียดท่ีผูค้ำประกันใหไวเปนจริงทุกประการ และขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนในการเขารวมโครงการประกันภัย

ผูค้ำประกันเงินกู โดยขาพเจายินยอมสงมอบขอมูลเครดิตเปดเผย และ/หรือ ใหขอมูลเครดิตของขาพเจาแกผูใหกู และ/หรือ ผูค้ำประกันเงินกูของ

ขาพเจา เพื่อประกอบการพิจารณาใหสินเชื่อและการค้ำประกัน และหากขาพเจาผิดนัดชำระหนี้ ขาพเจายินยอมใหผูใหกูนำทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชนตางๆ ของขาพเจาที่มีอยูกับผูใหกูทั้งหมดมาหักชำระหนี้คางชำระไดกอนเปนอันดับแรก

คำรับรองและใหความยินยอมจากผูกู

ลงชื่อ ..........................................................(ผูกู)

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ 

สหกรณ์ 
 


	4db08c56e7459626cb2e5a6f075a7150e5598addc695db4256da73e3bf377326.pdf
	87933fdea5c963b36f4cdd1ed3bd48f1347d2de5c72ff22ca63f8143c4c77596.pdf
	29610ee0f015a9e4b16f93983af77301070f47de96524808597f183426742152.pdf


