
ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่าการออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จาก

การคาํประกนัรายนีจนกว่าผูที้ขา้พเจา้คาํประกนัไวนี้จะไดใ้หส้มาชิกอืนซึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็น 

ผูค้าํประกนัแทนขา้พเจา้ 

 

 

 

 

 

            หนังสือคาํประกัน 

              สําหรับเงนิกู้เพอืการศึกษา 

               ในหนทีีสมบูรณ์ 

                                                

                                         ที  ก. ......................./........................... 

 

            ชือผูค้าํประกนั.................................................................. 

วนัที………เดือน……………………………….พ.ศ………… 

ขา้พเจา้……………………………..…………………………………...……..สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั            

เลขทะเบียนที…………………………...…………………รับราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง…………………………………… 

สังกัดหรือโรงเ รียน………………………………..……………………อํา เภอ…………….…………………………จังหวัดบุรี รัมย ์   

อ า ยุ …………………...…………..ปี   เ กิ ด วั น ที ……………….……เ ดื อ น …………………………..………….พ .ศ ……………. 

เลขทีบตัรประจาํตวัประชาชน - - - -    ทีอยูปั่จจุบนัเลขที..............หมู่ที...............ถนน.......................      

ตาํบล/แขวง.............................อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 

ไดท้าํหนงัสือคาํประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์ จาํกดั   

ซึงต่อไปนีในหนงัสือคาํประกนันีจะใชค้าํว่า “สหกรณ์” เพือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี   

  ขอ้ 1. ตามทีสหกรณ์ไดใ้ห.้............................................................. .  เลขทะเบียนสมาชิก................... กูเ้งิน จาํนวนเงินกู ้

........................................บาท (.........................................................................)  ตามหนงัสือเงินกูเ้พือการศึกษาที ................./.................  

ลงวนัที .........................................       และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจ้ายินยอมคาํประกนัหนีดงักล่าวพร้อม

ดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน      ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีนนัดว้ย  

  ขอ้ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคาํประกันหนีดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู ้กู ้ในเรืองการส่งเงินงวดชาํระหนี          

อัตร า ด อก เ บี ย  แ ล ะ ก าร เ รี ย กคื น เ งิน กู ้ก่ อ น ถึ งก ํา ห น ดตา มที กล่ า ว ไ ว้ใ น ห นัง สือ กู ้ เ งินสํา ห รั บเ งิน กู ้ เพื อ ก า รศึ ก ษ า นัน 

โดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนันๆ ทุกประการ จนกว่าหนี สิน  และค่า สินไหมทดแทน  ตลอดจ น 

ค่าภาระติดพนั  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 

 ข้อ .   ในกรณีทีสหกรณ์ผ่อนเวลาส่งเงินงวดชําระหนีให้แก่ผู ้กู ้  และสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  และได้ให ้             

ขา้พเจ้าพร้อมผู ้กู ้ไปทาํข้อตกลงในการผ่อนเวลาส่งเงินงวดชาํระหนีดังกล่าว  ถือว่าข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันในการผ่อนเวลา 

ส่งเงินงวดชาํระหนีดงักล่าวนนัดว้ย  

 

 

 

หนงัสือกูที้…………../………….. 

ชือผูกู้…้…………………………. 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร 

ทะเบียนผูค้าํประกนั 

เล่มที…………หนา้…………. 

เอกสารเพิมเติมแนบท้ายสัญญา 

- สาํเนาบตัรผูกู้ ้, ผูค้าํประกนั 

- สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้, ผูค้าํประกนั 

- ในการเปลียนคนคาํประกนัทุกครัง  ผูกู้ ้และ 

ผูค้าํประกนั  ไดรั้บคาํยินยอมของคู่สมรสแลว้

จึงลงลายมือชือไว ้(กรณีทีมีคู่สมรส) 

ผู้กู้รับทราบการเปลียนคนคําประกัน 

(ลงชือ)................................................ผูกู้ ้ 

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

(ลงชือ)...................................คู่สมรสยนิยอม 

เปลียนแทนผูค้าํประกนัเก่า  เลขที................. 

ชือ................................................................ 

(ลงชือ)..................................................พยาน 

หมายเหตุ  ถา้ผูกู้,้ ผูค้าํประกนั ไม่มาดว้ย

ตนเองใหก้รรมการ ลงนามเป็นพยานเท่านนั 

(โปรดพลิก) 



ข้อ 5. ในกรณีทีข้าพเจ้าต้องชาํระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผู ้กู ้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า              

แลว้    ภายในหกสิบวนันับแต่วนัทีผูกู้ผ้ิดนัด  ขา้พเจ้ายินยอมชาํระหนีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและ                

เงินอืนใดของข้าพเจ้า  หักจํานวนเงิน  ณ   ทีจ่าย  ชาํระหนีซึงข้าพเจ้าต้องชาํระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน  และเงินอืนใด                

ของข้าพเจ้า ส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท ําหนังสือยินยอมให้หัก เงินได้รายเ ดือนและเงินอืนใดมอบไว้กับสหกรณ์                      

และความยินยอมนีให้มีอยู่ตลอดไป ทังนีจนกว่าจะได้ชําระหนีตามหนังสือกู ้เ งินเพือการศึกษาทีข้าพเจ้าได้ค ําประกันนัน 

โดยสินเชิงแลว้ 

 

ขอ้ 6. ข้าพเจ้าได้ทาํหนังสือยินยอมให้ผู ้บงัคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์             

เพือแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ทีจ่ายใหส้หกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนีจนสินเชิง   

 

ขอ้ . หากขา้พเจา้ไดย้า้ยทีอยูจ่ากทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  

 

  ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือคาํประกนันีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง  จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั    

(ลงชือ)………………………………..…………….ผูค้าํประกนั 

                                                                        (………………………………..…………….) 

 

                                                              (ลงชือ).......................................................................คู่สมรสใหค้วามยนิยอม 

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

(ลงชือ)……………………………..……………….พยาน 

                                                                         (….………………………..…….………….) 

(ลงชือ)……………………………..……………….พยาน 

                                                                          (…………………………..………..……….) 

 

รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจาํตวัและลายมือชือของผูค้าํประกนั  และเห็นว่าหนงัสือคาํประกนันีไดท้าํขึนโดยถูกตอ้งแลว้ 

 

    (ลงชือ)………………………………..…………….เจา้หนา้ที 

……………/………………..…/….………. 

    (ลงชือ)……………………………..……………….เลขานุการ 

……………/………………..…/….………. 

 

       ได้รับหนังสือคาํประกันแล้ว 

(ลงชือ)……………………………..……………….เลขานุการ 

            ……………/………………..…/….………. 

 

 

 



 

 

 

 
 

           หนังสือให้คาํยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิชําระหนี และเงนิอืนใด 

      ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จาํกัด 

        (ในฐานะผู้คาํประกัน) 
 

 

เขียนที …………………………………………… 

         วนัที.............เดือน...................................พ.ศ.  ...............................  

 

ข้าพเจ้า..... .. ......... ........... ........... ........... ........... ........... ..อายุ...... .......ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ........ ....... ... .  

หมู่ที................ .....ตรอก/ซอย...... ................... ......ถนน.......... ...................ตาํบล/แขวง.......... ....... ............ .................. .  

อาํเภอ/เขต................................................ จังหวัด................................. .................รหัสไปรษณีย์................................. 

โทรศัพท์ ...................................... มือถือ.......................................... รับราชการสังกัด............. ....................................

ตาํแหน่ง .. .. ... ... .. ... ... .. ... . .. ... .. ... ... ..และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ํากัด  เลขทะเบียนสมาชิก... ... ... .. ... ... .. .  

มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนํา ส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จ ํากัด   

ทีขา้พเจา้เป็นสมาชิก  ซึงต่อไปนีเรียกว่า “สหกรณ์”  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์จาํกดั  ดงันี 

 

ขอ้  1.  ในกรณีทีข้าพเจ้าต้องชาํระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผู ้กู ้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือส่วนราชการหรือ         

หน่วยงานหรือเจ้าหน้าทีหักเงินเดือนหรือเงินอืนใดของข้าพเจ้าทีมีสิทธิได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงาน  โดยหัก ณ ทีจ่าย           

เพือเป็นการชาํระเงินแทนผู ้กู ้ในฐานะผู ้คาํประกัน  ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนทุกเดือนติดต่อกันจนกว่าจะชาํระหนีเสร็จสิน             

ตามหนงัสือยนิยอมนี  และความยินยอมนีให้มีอยู่ตลอดไป  โดยสหกรณ์เพียงส่งหนังสือบอกกล่าวให้ขา้พเจ้าทราบภายในหกสิบวนั   

นบัแต่วนัทีผูกู้ผ้ิดนดั และส่งหนงัสือใหค้าํยนิยอมฉบบันีให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจ้า  และให้ส่วนราชการ

หรือหน่วยงานตน้สังกดัดาํเนินการหกัเงินเดือนหรือเงินอืนใดของขา้พเจา้ใหแ้ก่สหกรณ์ตามรายการทีสหกรณ์แจง้ 

 

                ขอ้ 2. ขา้พเจ้ายอมรับผูกพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า          

หลุดพน้จากการคาํประกนัรายนี   

 

ขอ้ . หากข้าพเจ้ายา้ยไปรับราชการทีอืนนอกเขตจังหวัดบุรีรัมย ์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทนัที       

และหลังจากทีสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบถึงการต้องชาํระหนีแทนผู ้กู ้ในฐานะผู ้ค ําประกันภายใน 

หกสิบวันนับตังแต่วันทีผู ้กู ้ผิดนัด ขอให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดใหม่หักเงินรายได้ของข้าพเจ้าส่งให้สหกรณ์ได ้            

ทันทีโดยไม่ต้องได้รับค วามยินยอมจากข้าพเจ้ าอีก  เ มือ สหกรณ์ส่งห นังสือ ให้คว ามยินยอมฉ บับนีไปยังส่ วนราชกา ร                          

หรือหน่วยงานตน้สังกัดใหม่นัน ทงันีให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานตน้สังกดัใหม่ของขา้พเจ้าหักเงินเดือน  หรือ  เงินอืนใดให้แก่

สหกรณ์จนกว่าจะชาํระหนีเสร็จสิน  

 

 

(โปรดพลิก) 



ขอ้ . ในกรณีทีขา้พเจ้าตอ้งเปลียนแปลงส่วนราชการทีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอืน หรือ  หน่วยงานอืนของรัฐ    

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ขา้พเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าทีผู ้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ          

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งใดแห่งหนึงทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํนาจหักเงินเดือนหรือเงินอืนใดของข้าพเจ้าทีมี                   

สิทธิไดรั้บจากทางราชการหรือหน่วยงาน  หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกนั  ทีขา้พเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงาน            

ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน แลว้แต่กรณี เพือส่งชาํระหนี ชาํระค่าหุ้น หรือเงินอืนให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูบุรีรัมย ์จาํกัด    

หาก ข้าพ เจ้ าได้รับ หนัง สือ บอก กล่ าวภ าย ในห กสิ บวัน   และ สห กรณ์ ได้ ส่งห นัง สือค วา มยิน ยอ มฉบับนี มาย ังห น่วย งา น 

ทีข้าพเจ้าสังกัด และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคาํยินยอมในหนังสือฉบับนีทุกประการ  เมือสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้ง 

ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  หรือหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพือดําเนินการ           

ดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ไดโ้ดยไม่มีความผิดใดๆ 

หนังสือยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า เอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนี                    

ทงัหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

 

ลงชือ………………………………..………….ผูใ้หค้าํยนิยอม  

(……………………………..…………….) 

 

ลงชือ………………………………..………….คู่สมรสใหค้วามยนิยอม 

(……………………………..…………….) 

 

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

(……………………………..…………….) 

 

ลงชือ………………………………..………….กรรมการประจาํหน่วย(พยาน) 

(……………………………..…………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


