สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ ตอ้ งติ ดอากรแสตมป์ ตาม
ประมวลรัษฎากร

หนังสือกูท้ ี่…………../…………..
ชื่อผูก้ ู…
้ ………………………….
ผู้ก้รู ับทราบการเปลี่ยนคนค้าประกัน
(ลงชื่อ)................................................ผูก้ ู้
(...............................................)
(ลงชื่อ)...................................คู่สมรสยินยอม
เปลี่ยนแทนผูค้ ้ าประกันเก่า เลขที่.................
ชื่อ................................................................
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
หมายเหตุ ถ้าผูก้ ,ู้ ผูค้ ้ าประกัน ไม่มาด้วย
ตนเองให้กรรมการ ลงนามเป็ นพยานเท่านั้น

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่มที…
่ ………หน้า………….

หนังสื อคา้ ประกัน
สาหรับเงินกู้เพื่อการให้สวัสดิการแก่สมาชิก
(ก.ส.ส.2)
ในหนีท้ ี่สมบูรณ์
ที่ กสส. ......................./...........................

เอกสารเพิ่มเติ มแนบท้ ายสั ญญา
- สาเนาบัตรผูก้ ู ้ , ผูค้ ้ าประกัน
- สาเนาทะเบี ยนบ้านผูก้ ู ้ , ผูค้ ้ าประกัน
- ในการเปลี่ ยนคนค้ าประกันทุ กครั้ง ผูก้ ู ้ และ
ผูค้ ้ าประกัน ได้รับคายินยอมของคู่ สมรสแล้ว
จึ งลงลายมื อชื่ อไว้ (กรณี ที่มีคู่สมรส)

ชื่อผูค้ ้ าประกัน..................................................................
วันที่………เดือน……………………………….พ.ศ…………
ข้าพเจ้า……………………………..…………………………………...……..สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จากัด
เลขทะเบียนที่…………………………...…………………รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง ……………………………………
สัง กัด หรื อ โรงเรี ยน………………………………..……………………อ าเภอ…………….…………………………จังหวัด บุรี รั ม ย์
อ า ยุ …………………...…………..ปี เ กิ ด วั น ที่ ……………….……เ ดื อ น …………………………..………….พ .ศ …………….
เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ---- ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่............หมู่ที่.......ถนน...............................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................
ได้ทาหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จากัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์ ” เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้............................................................. เลขทะเบียนสมาชิก ..................... กู้เ งิน จานวนเงินกู้
............................................. บาท (...........................................................................) ตามหนังสือเงินกูเ้ พื่อ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก
(ก.ส.ส.2) ที่ ................./................. ลงวันที่ ......................................... และผูก้ ไู้ ด้รับ เงินไปจากสหกรณ์ โดยถูก ต้อ งแล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้นั ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดัง กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อ ผูก พันของผู้กู้ใ นเรื่ อ งการส่ งเงินงวดชาระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืน เงิน กู้ก่ อ นถึ งก าหนดตามที่ ก ล่ าวไว้ใ นหนังสื อ กู้เ งิน สาหรับ เงิน กู้เ พื่อ การให้สวัสดิการแก่สมาชิ ก
(ก.ส.ส.2) นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบ ัติตามข้อ ผูก พันนั้นๆ ทุก ประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ในกรณี ที่ ส หกรณ์ ผ่ อ นเวลาส่ งเงิ นงวดช าระหนี้ใ ห้แก่ ผู้กู้ และสหกรณ์ ไ ด้แ จ้งให้ข ้า พเจ้า ทราบ และได้ใ ห้
ข้าพเจ้าพร้อ มผู้กู้ไ ปท าข้อ ตกลงในการผ่อ นเวลาส่ งเงิน งวดชาระหนี้ดังกล่าว ถือ ว่าข้าพเจ้ายอมรั บ และผูก พัน ในการผ่อ นเวลา
ส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั กล่าวนั้นด้วย
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่าการออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจาก
การค้ าประกันรายนี้จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้ าประกันไว้น้ จี ะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ น
ผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า

(โปรดพลิก)

ข้อ 5. ในกรณี ที่ ข ้าพเจ้าต้อ งช าระหนี้ ให้แก่ส หกรณ์ แ ทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ ไ ด้ส่ งหนังสื อ บอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า
แล้ว ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ผกู้ ผู้ ิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บ ังคับ บัญชาหรื อ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือ นและ
เงินอื่นใดของข้าพเจ้า หัก จ านวนเงิ น ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซ่ึ งข้าพเจ้า ต้อ งชาระให้สหกรณ์ จากเงิน ได้รายเดื อ น และเงินอื่นใด
ของข้า พเจ้า ส่ ง ต่อ สหกรณ์ ด้ว ย โดยข้า พเจ้า ได้ท าหนัง สื อ ยิน ยอมให้หัก เงิ น ได้ร ายเดือ นและเงิ น อื่ น ใดมอบไว้ก ับ สหกรณ์
และความยินยอมนี้ใ ห้มีอ ยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสื อ กู้เ งินเพื่อ การให้สวัสดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.2) ที่ข้าพเจ้า
ได้ค้ าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสื อ ยินยอมให้ผู้บ ังคับ บัญชาหัก เงินได้รายเดือ นและเงินอื่น ใดของข้า พเจ้ามอบไว้ใ ห้สหกรณ์
เพือ่ แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)………………………………..…………….ผูค้ ้ าประกัน
(………………………………..…………….)
(ลงชื่อ).......................................................................คู่สมรสให้ความยินยอม
(......................................................................)
(ลงชื่อ)……………………………..……………….พยาน
(….………………………..…….………….)
(ลงชื่อ)……………………………..……………….พยาน
(…………………………..………..……….)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัวและลายมือชื่อของผูค้ ้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)………………………………..…………….เจ้าหน้าที่
……………/………………..…/….……….
(ลงชื่อ)……………………………..……………….เลขานุการ
……………/………………..…/….……….
ได้รับหนังสื อค้าประกันแล้ว
(ลงชื่อ)……………………………..……………….เลขานุการ
……………/………………..…/….……….

หนังสื อให้ คายินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ และเงินอื่นใด
ให้ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู บุรีรัมย์ จากัด
(ในฐานะผู้คา้ ประกัน)
เขียนที่ ……………………………………………
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ. ...............................
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ. ............ปี ปั จ จุบ ันอยู่บ ้านเลขที่ ...................
หมู่ที่. ....................ตรอก/ซอย...............................ถนน.............................ตาบล/แขวง.. ..............................................
อ าเภอ/เขต................................................ จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย์. ................................
โทรศัพท์ ...................................... มือ ถื อ .......................................... รับ ราชการสังกัด .................................................
ตาแหน่ง .......................................และเป็ นสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ค รู บุรี รัม ย์ จ ากัด เลขทะเบีย นสมาชิ ก .............. ......
มีค วามประสงค์ ใ ห้ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานที่ ข้า พเจ้า สั ง กัด อยู่หัก เงิ น และน าส่ ง เงิ น ให้ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู บุ รี รั ม ย์ จ ากัด
ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์ ” จึงมีหนังสือให้ความยินยอมให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จากัด ดังนี้
ข้อ 1. ในกรณี ที่ข้า พเจ้าต้อ งชาระหนี้ใ ห้แก่ส หกรณ์ แ ทนผู้กู้ ข้าพเจ้า ยินยอมให้ผู้บ ังคับ บัญชาหรื อ ส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานหรื อ เจ้าหน้าที่หัก เงินเดือ นหรื อ เงินอื่นใดของข้าพเจ้า ที่มีสิท ธิได้รับ จากทางราชการหรื อ หน่ว ยงาน โดยหัก ณ ที่จ่า ย
เพื่อ เป็ นการชาระเงินแทนผู้กู้ ใ นฐานะผู้ค้ าประกัน ให้แก่ส หกรณ์ เ ป็ นรายเดือ นทุก เดือ นติดต่อ กันจนกว่า จะช าระหนี้เ สร็ จสิ้ น
ตามหนังสือยินยอมนี้ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป โดยสหกรณ์เพียงส่ งหนังสื อ บอกกล่าวให้ข ้าพเจ้าทราบภายในหกสิ บ วัน
นับแต่วนั ที่ผกู้ ผู้ ิดนัด และส่งหนังสือให้คายินยอมฉบับนี้ให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า และให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าให้แก่สหกรณ์ตามรายการที่สหกรณ์แจ้ง
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมรับ ผูก พันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิก ของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใ ดๆ ไม่เ ป็ นเหตุใ ห้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าย้ายไปรับ ราชการที่อื่นนอกเขตจังหวัดบุรีรัม ย์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ ท ราบเป็ นหนังสื อ โดยทันที
และหลังจากที่ สหกรณ์ ได้ส่ งหนังสื อ บอกกล่ าวมาให้ ข ้า พเจ้า ทราบถึ ง การต้อ งช าระหนี้แ ทนผู้กู้ใ นฐานะผู้ค้ า ประกัน ภายใน
หกสิ บ วัน นับ ตั้งแต่ว ันที่ผู้กู้ผิด นัด ขอให้ส่วนราชการหรื อ หน่วยงานต้น สังกัดใหม่หัก เงิ นรายได้ข องข้าพเจ้า ส่ งให้ส หกรณ์ ไ ด้
ทัน ที โ ดยไม่ ต้ อ งได้รั บ ความยิน ยอมจากข้า พเจ้ า อี ก เมื่ อ สหกรณ์ ส่ งหนั ง สื อให้ค วามยิ น ยอมฉบับ นี้ ไปยัง ส่ ว นราชการ
หรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่น้นั ทั้งนี้ใ ห้ส่วนราชการหรื อ หน่วยงานต้นสังกัดใหม่ข องข้าพเจ้าหัก เงินเดือ น หรื อ เงินอื่นใดให้แก่
สหกรณ์จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น

(โปรดพลิก)

ข้อ 4. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรื อ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่ วนราชการ หรื อ หน่วยงานของรัฐ
หรื อ องค์ ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น แห่ง ใดแห่ งหนึ่ งที่ ข ้าพเจ้า โอนไปสั ง กัด มี อ านาจหัก เงิ นเดื อ นหรื อ เงิน อื่ นใดของข้า พเจ้า ที่ มี
สิทธิได้รับ จากทางราชการหรื อ หน่วยงาน หรื อ เงินอื่นใดในลัก ษณะเดียวกัน ที่ข ้าพเจ้ามีสิท ธิจะได้รับ จากทางราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพือ่ ส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรื อ เงินอื่นให้สหกรณ์ อ อมทรัพย์ค รู บุรีรัม ย์ จากัด
หากข้ า พเจ้ า ได้ รั บ หนัง สื อบอกกล่ า วภ ายในหกสิ บวัน และสหกรณ์ ได้ ส่ งหนั ง สื อความยิ น ยอมฉบั บ นี้ มายัง หน่ ว ยงาน
ที่ข ้า พเจ้าสั ง กัด และข้าพเจ้า สั ญญาว่า จะถือ ปฏิบ ัติ ตามค ายิน ยอมในหนัง สื อฉบับ นี้ ทุ ก ประการ เมื่อ สหกรณ์ ได้มี หนัง สื อ แจ้ง
ให้ส่ว นราชการ หรื อ ให้ห น่ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หรื อ หน่ว ยงานที่ ข ้า พเจ้าสั งกัด อยู่เ พื่อ ด าเนิ นการ
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าได้โดยไม่มีความผิดใดๆ
หนัง สื อ ยิน ยอมฉบับ นี้ท าขึ้ นโดยความสมัค รใจของข้า พเจ้าเอง ได้ต รวจสอบข้อ ความและถ้อ ยค าในหนัง สื อ นี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ………………………………..………….ผูใ้ ห้คายินยอม
(……………………………..…………….)
ลงชื่อ………………………………..………….คู่สมรสให้ความยินยอม
(……………………………..…………….)
ลงชื่อ………………………………..………….ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้าการเงิน(พยาน)
(……………………………..…………….)
ลงชื่อ………………………………..………….กรรมการประจาหน่วย(พยาน)
(……………………………..…………….)

