
 

 

 

 

หนังสือค ้ำประกันเงินกู้เสริมสภำพคล่อง ATM 

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 

เลขที.่......................./...............................  วันที่ .............. เดือน .................................. พ.ศ. ....................... 

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค  าประกัน)   ................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................. 

อายุ.................ปี   เลขประจ าตัวประชาชน  ………………………………………………........................…    รับราชการ   หรือ  ท างาน 

ต าแหน่ง........................................................สังกัด............................................................................................... ได้รับเงินเดือนค่าจ้าง 
เดือนละ.....................................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่...........ถนน..........................................ต าบล/แขวง
....................................................    อ าเภอ/เขต.........................................   จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์
..........................โทรศัพท์................................... ได้ท าหนังสือค  าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ซึ่งต่อไปนี ใน
หนังสือค  าประกันนี จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี  

ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ ................................................................กู้เงินสามัญผ่านระบบ ATM  ของ 

ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด   (มหาชน) จ านวนเงิน…………................................. บาท(.......................................................................) 

ตามหนังสือกู้สามัญผ่านระบบ ATM  ที่....................../..................... ลงวันที่..................................................  และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก

สหกรณ์ถูกต้องแล้ว    โดยผู้กูส้ามารถเบิกเงินกู้ผ่านระบบ  ATM    ได้ตั งแต่วันที่............................................................ 

ถึงวันที่..........................................................   โดยยอดหนี คงเหลือเป็นไปตามการบันทึกข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์   ผ่านระบบ  ATM 

ของธนาคาร  ข้าพเจ้ายินยอม   ประกันหนี ดังกล่าวพร้อมดอกเบี ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง

หนี นั นด้วย 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค  าประกันหนี ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี  อัตรา

ดอกเบี ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตาม

ข้อผูกพันนั นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั นด้วย จะไดช้ าระ

ครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้น

จากการค  าประกันรายนี  จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค  าประกันไว้นี จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้า

เป็นผู้ค  าประกันแทนข้าพเจ้า 

หนังสือเงินกู้ที่………..……/…………….จ านวนเงินกู.้....................................................บาท 

 ชื่อผู้กู้……………………………………………………………………………………………………………... 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องติดอำกรแสตมป์ 
ตำมประมวลรัษฎำกร 



ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหก

สิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของ

ข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์

ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทั งนี 

จนกว่าจะได้ช าระหนี ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค  าประกันนั น โดยสิ นเชิง 

ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี จนสิ นเชิง 

ข้อ 6.  ในการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า  ให้ส่ง  ณ  ที่อยู่ตามที่ปรากฏในหนังสือค  าประกันนี    หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่

จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันท ี 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค  าประกันนี โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

                                                                       ……………………………………….....…ผู้ค  าประกัน 

                                   ………………………………………….....พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

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

              …………………………….………......……พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

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

 

 

ขอรับรองว่า................................................................เป็นโสดจริง 

 

ลงช่ือ..........................................................ผู้บังคับบัญชา 

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

ค้ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 

       เขียนท่ี…………………………………………. 

      วันท่ี…………………………………………………….. 

 ข้าพเจ้านาย,  นาง……………….................…………………..………………………………………………….. 

เป็นสามีหรือภรรยาของนาย,  นาง…………………………...............………………………………………………….. 

ได้ยินยอมให้นาย,  นาง…………………………………………….............…………….…………เป็นผู้ค  าประกันต่อ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ตามหนังสือค  าประกันข้างต้นนี  
 

     …………………………………………..ผู้ให้ความยินยอม 

     …………………………………………..ผู้ค  าประกัน 
     (………………………………………....) 



 
 
 
 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินให้สหกรณ์ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2553 

มาตรา  42/1 
        สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 

       วนัท่ี............เดือน.........................พ.ศ. ................... 
   
  โดยหนงัสือฉบบัน้ี    ขา้พเจา้   ......................................................................  อาย.ุ..............ปี
เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................รับราชการ/ท างานต าแหน่ง.....................................
สังกดั.....................................................ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................... 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั  เลขทะเบียนสมาชิก ................. ไดท้  าหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีไว้
กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  เพื่อให้น าไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ี   ขา้พเจา้สังกดัอยูว่า่ ขา้พเจา้ไดย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้หน่วยงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ี ขา้พเจา้สังกดัอยูห่กัเงินเดือน  ค่าจา้ง  บ านาญ  บ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือ
หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูจ่่ายใหก้บัขา้พเจา้ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ ฯ  แจง้ใหห้กั   ตามภาระผกูพนัท่ีขา้พเจา้มีอยู่
กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   ทั้งในฐานะผูกู้แ้ละในฐานะผูค้  ้าประกนั    ทั้งน้ีจนกวา่ภาระผกูพนัของ
ขา้พเจา้จะหมดส้ินไป  โดยใหห้กัเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากร
และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ   ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553   มาตรา 42/1  เป็น
ประจ าทุกเดือน  ทั้งน้ีตั้งแต่เดือน.....................................  เป็นตน้ไป 
  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั   โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอ่ืนหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ   หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ านาจหกัเงินเดือน  
ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ  
หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณีเพื่อส่งช าระหน้ี   ช าระค่าหุน้  หรือเงินอ่ืนใดให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาวา่จะปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบั
น้ีทุกประการ  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการ  หรือใหห้น่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครอง/
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พื่อด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้   พร้อมส่งส าเนาหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้ยา้ยหรือโอนไปสังกดัใหม่ได ้  โดยใหถื้อวา่ส าเนาค ายินยอมนั้นเป็นค ายนิยอมของ
ขา้พเจา้ทุกประการก็เป็นการเพียงพอแลว้ในการหกัเงินของขา้พเจา้ จนกวา่ภาระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

 
 
 
 

พลกิด้านหลงั 



 
 

  หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ี  ท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  
และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน   จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากภาระ
หน้ีสินหรือภาระผกูพนัใด ๆ  ท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั   เวน้แต่จะไดรั้บค ายนิยอมเป็น
หนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
  หนงัสือฉบบัน้ีท าข้ึน  2  ฉบบั   มีขอ้ความตรงกนั   ฉบบัท่ีหน่ึงส่งใหส่้วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
ขา้พเจา้สังกดัอยู ่  ฉบบัท่ีสองใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  และฉบบัท่ีสามเก็บไวท่ี้ขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ 
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
    ลงช่ือ..............................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
                      (.................................................) 
 
    ลงช่ือ..............................................พยานท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

              (.................................................) เลขทะเบียน....................... 
 
           
    ลงช่ือ..............................................พยานท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  
                     (.................................................) เลขทะเบียน....................... 
 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2553 
ฯ ล ฯ 

 

 มาตรา 42/1    เม่ือสมาชิกไดท้  าความยนิยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์   ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน
ของรัฐหรือนายจา้งในสถานประกอบการ  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีอยูห่กัเงินเดือนหรือค่าจา้ง  
หรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น   เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม
จ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป   จนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วยนั้นหกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกั
ไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั   

การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหน่ึง  มิอาจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยนิยอม 

 การหกัเงินตามวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหกัเงินเขา้
กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม 
 


