
ผู้กู้รับทราบการเปลีย่นคนค า้ประกนั  
(ลงช่ือ)................................................ผูกู้ ้
           (...............................................)เลขทะเบียน................. 
(ลงช่ือ)...................................คู่สมรสยินยอม  
เปล่ียนแทนผูค้  ้าประกนัเก่า  เลขทะเบียน................................. 
ช่ือ............................................................................................ 
(ลงช่ือ)...........................................................................พยาน 
หมายเหตุ  ถา้ผูกู้,้ ผูค้  ้าประกนั ไม่มาดว้ยตนเองใหก้รรมการ       
ลงนามเป็นพยานเท่านั้น 

หนงัสือเงินกูท้ี่  ............./............... 
ช่ือผูกู้.้............................................ 
        
 
    
           

หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามัญ 
                   ในหนีท่ี้สมบูรณ์              
 
                  

                                                                                                                                                    เลขที่ .................../.................... 
                                                                                  วนัที่ .......... เดือน............................ พ.ศ. ...................... 

  
ขา้พเจา้ .......................................………………สมาชิกเลขทะเบียนที่.....................................อายุ…………….……ปี    

เลขประจ าตวัประชาชน ----  เป็น    ขา้ราชการ/พนกังานราชการ  ลูกจา้งประจ า  

 อื่นๆ  ....................... ต  าแหน่ง .................... ....................สังกดั.............................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง            
เดือนละ..................................... บาท  ที่อยูปั่จจุบนั บา้นเลขที่ .............หมู่ที่ ............... ถนน.................................................... 
ต  าบล/แขวง............................ อ  าเภอ/เขต............................จงัหวดั.....................................รหัสไปรษณีย.์..................................
โทรศพัท.์.....................................................................ได้ท  าหนังสือค ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมยจ์  ากดั
จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี   
  ขอ้ 1. ตามที่สหกรณ์ไดใ้ห้ (นาย/นาง/นางสาว)................................................... ............................. เลขทะเบียน
สมาชิก.................กูเ้งิน จ านวนเงินกู.้......................................................บาท (................................ ..........................)  ตาม
หนงัสือเงินกูส้ามญัที่ ................/................  ลงวนัที่ ...............................และผู้กูไ้ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  
ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อม    ดอกเบ้ีย  และค่าสินไหมทดแทน   ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่ง
หน้ีนั้นดว้ย  
  ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้นิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี   
อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก้อ่นถึงก  าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว  
ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้นๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัจะไดช้ าระ
ครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ 3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหน้ีให้แกผู่ ้กู ้ และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  และได้ให้      
ขา้พเจา้พร้อมผูกู้ไ้ปท าขอ้ตกลงในการผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหน้ีดงักล่าว  ถือวา่ขา้พเจา้ยอมรับในการผ่อนเวลาส่งเงินงวด  
ช าระหน้ีดงักล่าวนั้นดว้ย  
  ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัวา่  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ของขา้พเจา้  ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุ   
ให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค  ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอื่น  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ   
ของสหกรณ์  เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีให้แกส่หกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนังสือบอกกล่าวให้แกข่้าพเจ้า
แลว้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีผูกู้ผ้ิดนดั  ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าที่ผู ้จ่ายเงินได้รายเดือน
และเงิน  อื่นใดของข้าพเจ้า  หักจ านวนเงิน  ณ   ท่ีจ่าย  ช าระหน้ีซ่ึงข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน             

   สหกรณ์ไดร้ับยกเวน้ 
  ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 
   ตามประมวลรัษฎากร 

 
 
 

 

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา 
- ส าเนาบตัรผูกู้ ้, ผูค้  ้ าประกนั 
- ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้, ผูค้  ้ าประกนั 
- ในการเปล่ียนคนค ้าประกนัทุกคร้ัง  ผูกู้ ้และผู ้

ค ้ าประกนั  ไดรั้บค ายินยอมของคู่สมรสแลว้
จึงลงลายมือช่ือไว ้(กรณีท่ีมีคู่สมรส) 



และเงินอื่นใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยนิยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บั
สหกรณ์ และความยนิยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามหนังสือกูเ้งินสามัญท่ีข้าพเจ้าได้ค  ้าประกนันั้น                  
โดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 6. ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์    
เพื่อ แสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้ให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง   

ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัทีขา้พเจา้    
ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั   
 

ลงช่ือ………………………..……..……...ผูค้  ้าประกนั  
                                                                                 (…………………………………….)  
 
      ลงช่ือ...........................................................คู่สมรสให้ความยนิยอม 
                                                                                (...........................................................) 
 

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

                ลงช่ือ……………………………..……...พยาน  
                                                                               (……………………………….…….)  
 
 
รับรองวา่ไดต้รวจบตัรประจ าตวัและลายมือช่ือของผูค้  ้าประกนั  และเห็นวา่หนงัสือค ้าประกนัน้ีไดท้  าข้ึนโดยถูกตอ้งแลว้ 

     
(ลงช่ือ)………………………………..…………….เจา้หนา้ที่ 

……………/………………..…/….………. 

 (ลงช่ือ)……………………………..……………….เลขานุการ 
……………/………………..…/….……….       
 
  

ได้รับหนังสือค ้าประกันแล้ว 

(ลงช่ือ)……………………………..……………….เลขานุการ 
            ……………/………………..…/….………. 
 
 
 



 
 

หนงัสือให้ค ายินยอมให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหนี ้และเงนิอ่ืนใดให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ากดั  
  (ในฐานะผู้ค า้ประกนั) 

เขียนที่ ………….…………………………… 
                                      วนัที่.............เดือน.........................................พ.ศ.  .................. 

 

ข้าพเจ้า.... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... .อายุ. ..... ..... ..ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  .... ..... ..... .... .  
หมู่ที่... ..... ..... ..... ...ตรอก/ซอย..... ..... ..... ...... ..... .....ถนน.. ..... ...... ..... ..... ..... .ต าบล/แขวง. . .... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... .  
อ าเภอ/เขต........ ........ ........ ........ ........ ........  จังหวดั.. ........ ......... ........ ........ ........ .......รหัสไปรษณี ย์........ ........ ........ ........ . 
โทรศัพท์ ... .......... ......... .......... ......  มือถือ........ ......... .......... .......... ..... รับราชการสังกัด. ......... .......... ......... .......... ......... .
ต าแหน่ง .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุ รีรัมย์ จ ากัด  เลขทะเบียนสมาชิก.. ... ... ... ... ... .. . 
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุ รีรัมย์ จ ากัด   
ที่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “สหกรณ์”  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์จ ากดั  ดงัน้ี 

ขอ้  1.  ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือส่วนราชการหรือหน่วยงาน
หรือเจา้หนา้ที่หกัเงินเดือน  หรือเงินอื่นใดของขา้พเจา้ที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ที่จ่าย  เพื่อ เป็นการ 
ช าระเงินแทนผูกู้ใ้นฐานะผูค้  ้ าประกนัใหแ้ก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกนัจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ินตามหนังสือยินยอมน้ี  
และความยนิยอมน้ีใหม้ีอยูต่ลอดไป  โดยสหกรณ์เพยีงส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบภายในหกสิบวนันับแต่วนัที่ผู ้กู ้ผิดนัด  
และ ส่งหนัง สือให้ค ายินยอมฉบับ น้ีให้แก่ ส่วนราชการห รือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  และให้ส่วนราชการหรือ 
หน่วยง านต้น สังกัดด า เนิน การหัก เ งิน เ ดื อนห รือ เ งิน อื่ นใด ของข้า พ เจ้า ให้แก่ สหกรณ์ ตามร ายการที่ สหก รณ์แจ้ ง  

                ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัวา่  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ  ไม่เ ป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้
จากการค ้ าประกนัรายน้ี   

ขอ้ 3. หากขา้พเจา้ยา้ยไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจงัหวดับุรีรัมย ์ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที และ
หลังจากที่สหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบถึงการต้องช าระหน้ีแทนผู้กู ้ในฐานะผู้ค ้ าประกันภายใน 
หกสิบวนันบัตั้งแต่วนัที่ผูกู้ผ้ิดนดั ขอใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานตน้สังกดัใหม่หกัเงินรายไดข้องข้าพเจ้าส่งให้สหกรณ์ได้ทันทีโดย  
ไม่ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากขา้พเจา้อีก เมื่อสหกรณ์ส่งหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่
นั้น ทั้งน้ีใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  หรือ  เงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์จนกว่าจะช าระหน้ี     
เสร็จส้ิน  

ขอ้ 4. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกดั  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  
หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส่้วนราชการ หรือเจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ านาจหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจาก  
ทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ  
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น แลว้แต่กรณี เพือ่ส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุน้ หรือเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ากัด หากข้าพเจ้า 
ไดร้ับหนงัสือบอกกล่าวภายในหกสิบวนั  และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความยินยอมฉบับน้ีมายงัหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด และข้าพเจ้า 
สัญญาวา่จะถือปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ  เมื่อสหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พือ่ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่มีความผิดใดๆ  

 
 
 



 
หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว  

ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

ลงช่ือ………………………………………...ผูใ้หค้ ายนิยอม 
                    (………………………………………)      
 

ลงช่ือ………………………………..………คู่สมรสใหค้วามยนิยอม 
                     (……………………………..………..)                                                
 

ลงช่ือ………………….…………….............ผูบ้งัคบับญัชาเขต/หวัหนา้การเงินเขต(พยาน)  
       (...................................................................)  

 

ลงช่ือ……………………………………….กรรมการประจ าหน่วย(พยาน)                                                                      
                    (..................................................................)                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


