
 
หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามญั 

ท่ี................/..................        วนัท่ี.......................................... 

 ขา้พเจา้............................................................................................. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา
จงัหวดัราชบุรี  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี................. อาย.ุ........... ปี  บตัรประจ าตวัประชาชน เลขท่ี............................................... 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง...........................................สงักดั(โรงเรียน)............................................................. 
รับเงินเดือน.................................. บาท และเงินอ่ืน .................................. บาท สถานภาพ ..................................ปัจจุบนั     
อยูบ่า้นเลขท่ี........................................................................................................................... ............................................ 
โทรศพัท.์...................................................... ขอท าหนงัสือค ้าประกนัฉบบัน้ีใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา
จงัหวดัราชบุรี จ ากดั   ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าวา่ “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห.้................................................................................................. ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูกู้”้ 
กูเ้งินไปเป็นจ านวน.............................................. บาท (...........................................................................) ตามหนงัสือสญัญา
กูเ้งินกูส้ามญัท่ี................./.................. ลงวนัท่ี.............................................. และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้ง
แลว้เป็นหน้ีท่ีสมบูรณ์  โดยขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ 
ติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

ขอ้ 2. ขา้พเจ้าทราบวตัถุประสงค์ในการก่อหน้ีท่ีผูกู้ ้ระบุไวใ้นหนังสือสัญญากู้เงิน ในการก่อหน้ีท่ีค ้ าประกัน 
ลกัษณะการกู้เงินกู้สามัญของผูกู้ ้ตามสัญญากู้เงิน  จ านวนเงินสูงสุดตามสัญญากู้เงิน   และระยะเวลาในการก่อหน้ี           
ตามสญัญากูเ้งินกูส้ามญั ขอ้ 1. ท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนั 

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี   อตัราดอกเบ้ีย  และการเรียกคืนเงินกูก่้อน
ถึงก าหนด ตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือสัญญากูเ้งินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยินยอมปฏิบติัตาม   ขอ้ผูกพนันั้น ๆ   
ทุกประการ จนกวา่หน้ีสินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัจะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่  การท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค ้ าประกันรายน้ี  เวน้แต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสหกรณ์ว่าผูกู้ ้ได้หา              
ผูค้  ้าประกนัใหม่  ซ่ึงสหกรณ์เช่ือถือและยอมรับเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้    

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีสินใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้    หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่
ขา้พเจา้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและ
เงินไดอ่ื้นใดของขา้พเจา้  เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หกัเงินงวดช าระหน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้
รายเดือนและเงินไดอ่ื้นใดของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ดว้ย ความยินยอมน้ีใหมี้อยู่ตลอดไป  โดยท าหนงัสือยินยอมใหห้กั
เงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นใดมอบไว ้ ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนังสือสัญญากูเ้งินกูส้ามญันั้นโดยครบถว้น
เรียบร้อยแลว้ 

ขอ้ 6.  ขา้พเจา้สญัญาวา่ หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้มีหนา้ท่ีแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ
โดยทนัที   
 

/ขอ้ 7. ขา้พเจา้.... 

ผู้ค า้ประกนั   ตอ้งกรอกขอ้ความ
ตามรายการท่ีก าหนด ใหค้รบถว้น 
ดว้ยลายมือของตนเอง    พร้อม
เอกสารประกอบ    มิฉะนั้น
สหกรณ์ไม่รับหนงัสือน้ี 
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ขอ้ 7.  ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นใดของขา้พเจา้    มอบไวแ้ก่
สหกรณ์  

หนงัสือค ้าประกนัน้ีท าไว ้ณ  วนัท่ี ซ่ึงระบุขา้งตน้  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดย
ตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง   จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 

(ลงช่ือ)....................................................... ผูค้  ้าประกนั 

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

 (ลงช่ือ)....................................................... พยาน (ผูบ้งัคบับญัชา) 
 (.......................................................) 

ต าแหน่ง.......................................................................................................... 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 

(ใชก้รณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 
                                                                                                เขียนท่ี...................................................................... 

                                                                                                     วนัท่ี......................................................................... 

ขา้พเจา้...................................................................................... เป็นคู่สมรสของ..................................................................... 
ยินยอมให้เป็นผูค้  ้ าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั  ตามหนงัสือค ้ า
ประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน   
 

           (ลงช่ือ).............................................. คู่สมรสผูใ้หค้  ายินยอม 

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

                                                      (ลงช่ือ)............................................... พยาน (ผูบ้งัคบับญัชาของผูค้  ้าประกนั) 
                                                                (...............................................) 

 

รับรองวา่ไดต้รวจบตัรประจ าตวั  ลายมือช่ือของผูค้  ้าประกนั และหนงัสือค ้าประกนัฉบบัน้ีท าข้ึนโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

 (ลงช่ือ)............................................... เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 

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

 วนัท่ี................................................. 
 

 

 

 



 
หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ หรือค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนใด 

ใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั 
(สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิกอยู ่ณ วนัใหค้วามยนิยอม) 

 
วนัท่ี.................................................... 

 
 ขา้พเจา้....................................................................................................  อาย.ุ......... ปี  บตัรประจ าตวัประชาชน 
เลขท่ี............................................. ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี.................................................................................................. 
โทรศพัท.์...................................... รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง....................................................... สงักดั
(โรงเรียน)......................................................................... และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดั
ราชบุรี  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี.................... มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ / หน่วยงาน ท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงิน และ
น าส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยินยอมฉบบัน้ีต่อสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้
เป็นสมาชิก โดยใหห้น่วยงานตน้สงักดัท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงินท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บทั้งปัจจุบนัและอนาคตส่งใหแ้ก่
สหกรณ์ออมทรัพย ์ ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.  ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขา้พเจา้พึง
ไดรั้บจากทางราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูท่ ั้งปัจจุบนัและอนาคต ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดแ้จง้
ใหท้ราบในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี  ช าระค่าหุน้  หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยแ์ทนขา้พเจา้        
ทุกเดือน โดยหกัเป็นล าดบัแรก ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ท่ีก าหนดไวว้า่ “ใหเ้พ่ิม
ความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 42/1 ฯ แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดท้ าความยินยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์  ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน
ของรัฐ หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีอยู่หกัเงินเดือน หรือค่าจา้ง หรือ
เงินอ่ืนใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ี
สหกรณ์แจง้ไปจนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป ใหห้น่วยงานนั้นหกัเงินดงักล่าว และส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้น
ใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยินยอมการหกัเงิน
ตามวรรคหน่ึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นล าดบัแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากร และการหกัเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครอง
แรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม” 
 ขอ้ 2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้ง และไดรั้บบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด   ขา้พเจา้
ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ หกัเงินจากเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ 
หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามขอ้ 1. ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยไ์ดแ้จง้ และใหส่้งเงิน
จ านวนดงักล่าวนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยแ์ทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 
 

/ ขอ้ 3. การหกัเงินเดือน... 
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 ขอ้ 3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใด  ไม่วา่กรณีใดตาม  ขอ้ 2. เม่ือไดห้กั
ช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี) ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีใหส้หกรณ์ออมทรัพยก่์อนเป็น    
อนัดบัแรก 
 ขอ้ 4.  หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินตาม ขอ้ 3. น้ี ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการ
ใหค้ ายินยอมน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์  หรือพน้
ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย ์ เวน้แต่จะไดรั้บค ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพย ์   
 ขอ้ 5.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสงักดัโดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน   
ของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ  
เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ในลกัษณะเดียวกนัท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี เพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุน้ หรือเงินอ่ืนใหส้หกรณ์ออมทรัพยแ์ทนขา้พเจา้ได ้      
ทุกเดือน  และขา้พเจา้สญัญาวา่จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพยไ์ดมี้
หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พ่ือด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้กเ็ป็นการเพียงพอแลว้ 

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ี
ทั้งหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 
 
 

ลงช่ือ.............................................................. ผูใ้หค้  ายินยอม 
   (...........................................................) 

  ลงช่ือ.............................................................. เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนฯ (พยาน) 
   (...........................................................) 

  ลงช่ือ.............................................................. ผูบ้งัคบับญัชา (พยาน) 
  (...........................................................) 
 
 
 
 
หนังสือฉบับนีท้ าขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์ ดงันี ้
ส าหรับผูกู้เ้งิน    ตามหนงัสือสญัญากูเ้งินกูส้ามญั  ขอ้ 3. 
ส าหรับผูค้  ้าประกนั ตามหนงัสือค ้าประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ขอ้ 5. 
 
 


