
ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัวา่การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จาก
การค ้ าประกนัรายน้ีจนกวา่ผูท้ี่ขา้พเจา้ค ้ าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็น 
ผูค้  ้ าประกนัแทนขา้พเจา้ 

 

 
 

 
 

            หนังสือค า้ประกนั 
           ส าหรับเงนิกู้เพื่อการให้สวสัดิการแก่สมาชิก 

                   (ก.ส.ส.1) 
               ในหนีท้ี่สมบูรณ์ 

                                                
                                         ที ่ กสส. ......................./........................... 

 

            ช่ือผูค้  ้ าประกนั.................................................................. 

วนัที่………เดือน……………………………….พ.ศ………… 

ขา้พเจา้……………………………..…………………………………...……..สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จ ากัด            
เลขทะเบียนที่…………………………...…………………รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง…………………………………… 
สังกัดหรือโรงเรียน………………………………..……………………อ าเภอ…………….…………………………จังหวัดบุรีรัมย ์   
อ า ยุ…………………...…………..ปี   เ กิ ด วันที่ ……………….……เ ดื อ น…………………………..………….พ .ศ ……………. 

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน ----   ที่อยูปั่จจุบนัเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน.......................      
ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

ไดท้ าหนงัสือค ้ าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จ ากดั   
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้ าประกนัน้ีจะใชค้ าวา่ “สหกรณ์” เพือ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี   
  ขอ้ 1. ตามที่สหกรณ์ไดใ้ห.้..............................................................   เลขทะเบียนสมาชิก.......... ...... กู ้เงิน จ านวนเงินกู ้
..................................................บาท (.......................................................................)  ตามหนงัสือเงินกูเ้พื่อการให้สวสัดิการแก่สมาชิก 
(ก.ส.ส.1)  ที่ ................./.................  ลงวนัที่ .........................................       และผูกู้ไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้า
ยนิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน      ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย  
  ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค ้ าประกันหน้ีดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพนัของผู ้กู ้ในเ ร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี          
อัตราดอกเบี้ ย และการเรียกคืนเงินกู ้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไวใ้นหนังสือกู ้เ งินส าหรับเงินกู ้เพื่อการให้สวสัดิการแก่สมาชิก  
(ก.ส.ส.1)  นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพนันั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจน 
ค่าภาระติดพนั  จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 3 .   ในกรณีที่สหกรณ์ผ่อนเวลาส่งเ งินงวดช าระหน้ีให้แก่ผู ้กู ้  และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  และได้ให ้             
ข้าพเจ้าพร้อมผู ้กู ้ไปท าข้อตกลงในการผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหน้ีดังกล่าว  ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันในการผ่อนเวลา 
ส่งเงินงวดช าระหน้ีดงักล่าวนั้นดว้ย  

 
 

หนงัสือกูท้ี่…………../………….. 
ช่ือผูกู้…้…………………………. 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร 

ทะเบียนผูค้  ้ าประกนั 

เล่มที…่………หนา้…………. 

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

ผูค้  ้ าประกนั  ไดรั้บค ายินยอมของคู่สมรสแลว้
จึงลงลายมือช่ือไว ้(กรณีท่ีมีคู่สมรส) 

ผู้กู้รับทราบการเปล่ียนคนค ้าประกัน 
(ลงช่ือ)................................................ผูกู้ ้ 
           (...............................................) 
(ลงช่ือ)...................................คู่สมรสยนิยอม 
เปลี่ยนแทนผูค้  ้ าประกนัเก่า  เลขที่................. 
ช่ือ................................................................  
(ลงช่ือ)..................................................พยาน 
หมายเหตุ  ถา้ผูกู้,้ ผูค้  ้ าประกนั ไม่มาดว้ย
ตนเองใหก้รรมการ ลงนามเป็นพยานเท่านั้น 

(โปรดพลกิ) 



 
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า              

แลว้    ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัที่ผูกู้ผ้ิดนดั  ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีโดยให้ผู ้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู ้จ่ายเงินได้รายเดือนและ                
เงินอื่นใดของข้าพเจ้า  หักจ านวนเงิน  ณ   ที่จ่าย  ช าระหน้ีซ่ึงข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน  และเงินอื่นใด                
ของข้าพเจ้า ส่งต่อสหกรณ์ด้วย  โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์                      
และความยนิยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู ้เงินเพื่อการให้สวสัดิการแก่สมาชิก (ก.ส.ส.1)  ที่ข้าพเจ้า 
ไดค้ ้ าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 
 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู ้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไวใ้ห้สหกรณ์             
เพือ่แสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ที่จ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดร้ับช าระหน้ีจนส้ินเชิง   

 

ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที่อยูจ่ากที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  
 

  ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือค ้ าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั    

(ลงช่ือ)………………………………..…………….ผูค้  ้ าประกนั 
                                                                        (………………………………..…………….) 
 
                                                              (ลงช่ือ).......................................................................คู่สมรสใหค้วามยนิยอม  
                                                                         (......................................................................)  

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

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

รับรองวา่ไดต้รวจบตัรประจ าตวัและลายมือช่ือของผูค้  ้ าประกนั  และเห็นวา่หนงัสือค ้ าประกนัน้ีไดท้ าขึ้นโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

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

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

       ได้รับหนังสือค ้าประกันแล้ว 

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



 
 
 
 

 

           หนังสือให้ค ายินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิช าระหนี ้และเงินอ่ืนใด 
      ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ากดั 

        (ในฐานะผู้ค า้ประกนั) 
 
 

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

 
ข้าพเจ้า.. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...อายุ.. .... .... ...ปี   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  ... .... .... .... ... .  

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

 

ข้อ  1.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู ้บังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือ         
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าที่มีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ที่จ่าย           
เพื่อเป็นการช าระเงินแทนผู้กู ้ในฐานะผู้ค ้ าประกัน  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน             
ตามหนงัสือยนิยอมน้ี  และความยนิยอมน้ีใหม้ีอยูต่ลอดไป  โดยสหกรณ์เพยีงส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบภายในหกสิบวนั   
นบัแต่วนัที่ผูกู้ผ้ิดนดั และส่งหนงัสือให้ค ายนิยอมฉบบัน้ีใหแ้ก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า  และให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานตน้สังกดัด าเนินการหกัเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของขา้พเจา้ใหแ้ก่สหกรณ์ตามรายการที่สหกรณ์แจง้  

 
                ขอ้ 2. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า         
หลุดพน้จากการค ้ าประกนัรายน้ี   

 
ขอ้ 3. หากขา้พเจ้ายา้ยไปรับราชการที่อื่นนอกเขตจังหวดับุรีรัมย์  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที       

และหลังจากที่สหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบถึงการต้องช าระหน้ีแทนผู้กู ้ในฐานะผู้ค ้ าประกันภายใน 
หกสิบวนันับตั้งแต่ว ันที่ผู ้กู ้ผิดนัด ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้สหกรณ์ได้             
ทันที โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าอี ก เมื่ อสหกรณ์ส่งหนั งสือให้ความยินยอมฉบับ น้ีไปย ัง ส่วนราชการ                          
หรือหน่วยงานตน้สังกดัใหม่นั้น ทั้งน้ีให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่ของข้าพเจ้าหักเงินเดือน  หรือ  เงินอื่นใดให้แก่
สหกรณ์จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน  
 
 

(โปรดพลกิ) 



ขอ้ 4. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ  หน่วยงานอื่นของรัฐ    
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่ผู ้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ          
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่ งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าที่มี                   
สิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงาน            
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น แลว้แต่กรณี เพือ่ส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ากัด    
หากข้าพเจ้าได้รับหนัง สือบอกกล่ าวภ ายในหกสิบวัน   และสหกรณ์ได้ส่งหนังสือความยินยอมฉบับน้ีม าย ังหน่วยงาน 
ที่ข้าพเจ้าสังกัด  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสื อฉบับน้ีทุกประการ  เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง 
ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการ           
ดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่มีความผิดใดๆ 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าขึ้ นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ี                    
ทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 
 
ลงช่ือ………………………………..………….ผูใ้หค้ ายนิยอม  

(……………………………..…………….) 

 
ลงช่ือ………………………………..………….คู่สมรสใหค้วามยนิยอม 

(……………………………..…………….) 

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

(……………………………..…………….) 

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

(……………………………..…………….) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


