
ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัวา่การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จาก
การค ้ าประกนัรายน้้จนกวา่ผูท้้่ขา้พเจา้ค ้ าประกนัไวน้้้จะไดใ้หส้มาชิกอ่่นซ่่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็น 
ผูค้  ้ าประกนัแทนขา้พเจา้ 

 

 
 

 
 

            หนังสือค า้ประกนั 
         ส าหรับเงนิกู้เพื่อสวสัดกิารการครองชีพ 

             ในหนีท้ี่สมบูรณ์ 
                                                

                                         ท้ ่ สก. ......................./........................... 
 

            ช่่อผูค้  ้ าประกนั.................................................................. 

วนัท้่………เด่อน……………………………….พ.ศ………… 

ขา้พเจา้……………………………..…………………………………...……..สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุร้รัมย ์ จ ากัด            
เลขทะเบ้ยนท้่…………………………...…………………รับราชการหร่อท างานประจ าในต าแหน่ง…………………………………… 
สังกัดหร่อโรงเร้ยน………………………………..……………………อ าเภอ…………….…………………………จังหวัดบุร้รัมย ์   
อ า ยุ…………………...…………..ป้   เ กิ ด วันท้่ ……………….……เ ด่ อ น…………………………..………….พ .ศ ……………. 

เลขท้่บตัรประจ าตวัประชาชน ----   ท้่อยูปั่จจุบนัเลขท้่..............หมู่ท้่...............ถนน.......................      
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณ้ย.์....................................................... 

ไดท้ าหนงัส่อค ้ าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุร้รัมย ์ จ ากดั   
ซ่่งต่อไปน้้ในหนงัส่อค ้ าประกนัน้้จะใชค้ าวา่ “สหกรณ์” เพ่อ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้้   
  ขอ้ 1. ตามท้่สหกรณ์ไดใ้ห.้........................................................ ...  เลขทะเบ้ยนสมาชิก....... .........  กู ้เงิน จ านวนเงินกู ้
..........................................บาท (.......................................................)  ตามหนงัส่อเงินกู ้เพ่อ่สวสัดิการการครองช้พท้่ ................./.............
ลงวนัท้่ ...............................             และผูกู้ไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมค ้ าประกันหน้้ดังกล่าวพร้อม
ดอกเบ้้ยและค่าสินไหมทดแทน      ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้้นั้นดว้ย  
  ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค ้ าประกันหน้้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพนัของผู ้กู ้ในเ ร่่องการส่งเงินงวดช าระหน้้          
อัตราดอกเบ้้ ย และการเร้ยกค่นเงินกู ้ก่อนถ่งก าหนดตามท้่กล่าวไว้ในหนังส่อกู ้เงินส าหรับเงินกู ้ เพ่่อสวัสดิการการครองช้พนั้ น 
โดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอมปฏิบั ติตามข้อผู กพันนั้ นๆ ทุกประการ  จนกว่าห น้้สิน   และค่า สินไหมทดแทน  ตลอดจน 
ค่าภาระติดพนั  จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 3 .   ในกรณ้ท้่สหกรณ์ผ่อนเวลาส่งเ งินงวดช าระหน้้ให้แก่ผู ้กู ้  และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  และได้ให ้             
ข้าพเจ้าพร้อมผู ้กู ้ไปท าข้อตกลงในการผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหน้้ดังกล่าว  ถ่อว่าข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันในการผ่อนเวลา 
ส่งเงินงวดช าระหน้้ดงักล่าวนั้นดว้ย  

 
 

 

หนงัส่อกูท้้่…………../………….. 
ช่่อผูกู้…้…………………………. 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร 

ทะเบ้ยนผูค้  ้ าประกนั 

เล่มท้…่………หนา้…………. 

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา 
- ส าเนาบตัรผูกู้ ้, ผูค้  ้ าประกนั 
- ส าเนาทะเบ้ยนบา้นผูกู้ ้, ผูค้  ้ าประกนั 
- ในการเปล่้ยนคนค ้าประกนัทุกคร้ัง  ผูกู้ ้และ 

ผูค้  ้ าประกนั  ไดรั้บค ายินยอมของคู่สมรสแลว้
จ่งลงลายม่อช่่อไว ้(กรณ้ท่้ม้คู่สมรส) 

ผู้กู้รับทราบการเปล่ียนคนค ้าประกัน 
(ลงช่่อ)................................................ผูกู้ ้
           (...............................................) 
(ลงช่่อ)...................................คู่สมรสยนิยอม 
เปล้่ยนแทนผูค้  ้ าประกนัเก่า  เลขท้่................. 
ช่่อ................................................................ 
(ลงช่่อ)..................................................พยาน 
หมายเหตุ  ถา้ผูกู้,้ ผูค้  ้ าประกนั ไม่มาดว้ย
ตนเองใหก้รรมการ ลงนามเป็นพยานเท่านั้น 

(โปรดพลกิ) 



ข้อ 5. ในกรณ้ท้่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังส่อบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า              
แลว้    ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท้่ผูกู้ผ้ิดนดั  ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้้โดยให้ผู ้บังคับบัญชาหร่อเจ้าหน้าท้่ผู ้จ่ายเงินได้รายเด่อนและ                
เงินอ่่นใดของข้าพเจ้า  หักจ านวนเงิน  ณ   ท้่จ่าย  ช าระหน้้ซ่่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเด่อน  และเงินอ่่นใด                
ของข้าพเจ้า ส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังส่อยินยอมให้หักเงินได้รายเด่อนและเงินอ่่นใดมอบไว้กับสหกรณ์                      
และความยนิยอมน้้ใหม้้อยูต่ลอดไป ทั้งน้้จนกว่าจะได้ช าระหน้้ตามหนังส่อกู ้เงินเพ่่อสวสัดิการการครองช้พท้่ข้าพเจ้าได้ค ้ าประกัน 
นั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 
 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท าหนังส่อยินยอมให้ผู ้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเด่อนและเงินอ่่นใดของข้าพเจ้ามอบไวใ้ห้สหกรณ์             
เพ่อ่แสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ท้่จ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดร้ับช าระหน้้จนส้ินเชิง   

 

ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท้่อยูจ่ากท้่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัส่อ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัส่อโดยทนัท้  
 

  ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัส่อค ้ าประกนัน้้โดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จ่งลงลายม่อช่่อไวเ้ป็นส าคญั    

(ลงช่่อ)………………………………..…………….ผูค้  ้ าประกนั 
                                                                        (………………………………..…………….) 
 

                                                              (ลงช่่อ).......................................................................คู่สมรสใหค้วามยนิยอม  
                                                                         (......................................................................)  

(ลงช่่อ)……………………………..……………….พยาน 
                                                                         (….………………………..…….………….) 

(ลงช่่อ)……………………………..……………….พยาน 
                                                                          (…………………………..………..……….) 
 

รับรองวา่ไดต้รวจบตัรประจ าตวัและลายม่อช่่อของผูค้  ้ าประกนั  และเห็นวา่หนงัส่อค ้ าประกนัน้้ไดท้ าข่้นโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

    (ลงช่่อ)………………………………..…………….เจา้หนา้ท้่ 
……………/………………..…/….………. 

    (ลงช่่อ)……………………………..……………….เลขานุการ 
……………/………………..…/….………. 
 

       ได้รับหนังสือค ้าประกันแล้ว 

(ลงช่่อ)……………………………..……………….เลขานุการ 
            ……………/………………..…/….………. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

           หนังสือให้ค ายินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิช าระหนี ้และเงินอ่ืนใด 
      ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ากดั 

        (ในฐานะผู้ค า้ประกนั) 
 
 

เข้ยนท้่ …………………………………………… 
         วนัท้่.............เด่อน...................................พ.ศ.  ...............................  

 
ข้าพเจ้า.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...อายุ.. .... .... ...ป้   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท้่  ... .... .... .... ... .  

หมู่ท้่.. .... .... ..... .... ..ตรอก/ซอย... .... ..... .... .... ..... .... ..ถนน.... .... .... .... ..... .... ....ต าบล/แขวง.... ..... .... .... ..... .... .... ..... .... .... .... .  
อ าเภอ/เขต.... ...... ...... ...... ...... ....... ...... ...... . จังหวัด..... ...... ....... ...... ...... ... ... ...... ...... ..รหัสไปรษณ้ย์.. ...... ...... ...... ...... ...... . 
โทรศัพท์ ....... ....... ....... ....... ....... ... ม่อถ่อ...... ....... ....... ....... ....... ....... . รับราชการสังกัด....... ...... . ....... ....... ....... ....... ...... .
ต าแหน่ง . ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. ... .. ..และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุร้รัมย์ จ ากัด  เลขทะเบ้ยนสมาชิก. ... ... .. ... .. ... .. .  
ม้ความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานท้่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุ ร้รัมย์ จ ากัด   
ท้่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  ซ่่งต่อไปน้้เร้ยกวา่ “สหกรณ์”  จ่งม้หนงัส่อใหค้วามยนิยอมใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุร้รัมย ์จ ากดั  ดงัน้้ 

 

ข้อ  1.  ในกรณ้ท้่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู ้บังคับบัญชาหร่อส่วนราชการหร่อ         
หน่วยงานหร่อเจ้าหน้าท้่หักเงินเด่อนหร่อเงินอ่่นใดของข้าพเจ้าท้่ม้สิทธิได้รับจากทางราชการหร่อหน่วยงาน  โดยหัก ณ ท้่จ่าย           
เพ่่อเป็นการช าระเ งินแทนผู้กู ้ในฐานะผู้ค ้ าประกัน  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเด่อนทุกเด่อนติดต่อกันจนกว่าจะช าระหน้้เสร็จส้ิน             
ตามหนงัส่อยนิยอมน้้  และความยนิยอมน้้ใหม้้อยูต่ลอดไป  โดยสหกรณ์เพย้งส่งหนังส่อบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบภายในหกสิบวนั   
นบัแต่วนัท้่ผูกู้ผ้ิดนดั และส่งหนงัส่อใหค้ ายนิยอมฉบบัน้้ใหแ้ก่ส่วนราชการหร่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  และให้ส่วนราชการ
หร่อหน่วยงานตน้สังกดัด าเนินการหกัเงินเด่อนหร่อเงินอ่่นใดของขา้พเจา้ใหแ้ก่สหกรณ์ตามรายการท้่สหกรณ์แจง้ 

 
                ขอ้ 2. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า          
หลุดพน้จากการค ้ าประกนัรายน้้   

 
ขอ้ 3. หากขา้พเจ้ายา้ยไปรับราชการท้่อ่่นนอกเขตจังหวัดบุร้รัมย์  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังส่อโดยทันท้       

และหลังจากท้่สหกรณ์ได้ส่งหนังส่อบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบถ่งการต้องช าระหน้้แทนผู้กู ้ในฐานะผู้ค ้ าประกันภายใน 
หกสิบวนันับตั้งแต่ว ันท้่ผู ้กู ้ผิดนัด ขอให้ส่วนราชการหร่อหน่วยงานต้นสังกัดใหม่หักเงิ นรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้สหกรณ์ได้             
ทันท้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าอ้ ก เม่่ อสหกรณ์ส่งหนังส่อ ให้ความยินยอมฉบับ น้้ไปย ัง ส่วนราชการ                          
หร่อหน่วยงานตน้สังกดัใหม่นั้น ทั้งน้้ให้ส่วนราชการหร่อหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเด่อน  หร่อ  เงินอ่่นใดให้แก่
สหกรณ์จนกวา่จะช าระหน้้เสร็จส้ิน  

(โปรดพลกิ) 



 
 

ขอ้ 4. ในกรณ้ท้่ขา้พเจา้ตอ้งเปล้่ยนแปลงส่วนราชการท้่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่่น หร่อ  หน่วยงานอ่่นของรัฐ    
หร่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หร่อเจ้าหน้าท้่ผู ้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หร่อหน่วยงานของรัฐ          
หร่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหน่่ งท้่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดม้อ านาจหักเงินเด่อนหร่อเงินอ่่นใดของข้าพเจ้าท้่ม้                   
สิทธิได้รับจากทางราชการหร่อหน่วยงาน  หร่อเงินอ่่นใดในลักษณะเด้ยวกัน  ท้่ข้าพเจ้าม้สิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงาน            
ของรัฐ หร่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น แลว้แต่กรณ้ เพ่อ่ส่งช าระหน้้ ช าระค่าหุ้น หร่อเงินอ่่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุร้รัมย์ จ ากัด    
หากข้าพเจ้าได้รับหนัง ส่อบอกกล่ าวภ ายในหกสิบวัน   และสหกรณ์ได้ ส่งหนังส่อความยินยอมฉบับน้้ม าย ังหน่วยงาน 
ท้่ข้าพเจ้าสังกัด  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถ่อปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังส่อฉบับน้้ทุกประการ  เม่่อสหกรณ์ได้ม้หนังส่อแจ้ง 
ให้ส่วนราชการ หร่อให้หน่วยงานของรัฐ หร่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หร่อหน่วยงานท้่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพ่่อด าเนินการ           
ดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่ม้ความผิดใดๆ 

หนังส่อยินยอมฉบับน้้ท าข่้ นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังส่อน้้                    
ทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จ่งลงลายม่อช่่อไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
ลงช่่อ………………………………..………….ผูใ้หค้ ายนิยอม  

(……………………………..…………….) 
 

ลงช่่อ………………………………..………….คู่สมรสใหค้วามยนิยอม 
(……………………………..…………….) 
 

ลงช่่อ………………………………..………….ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้การเงิน(พยาน) 
(……………………………..…………….) 
 

ลงช่่อ………………………………..………….กรรมการประจ าหน่วย(พยาน) 
(……………………………..…………….) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


