
 
หนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือนของผู้ค ้ำประกัน 

เขียนที ่        
วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

เรียน  ผู้บริหำร       
ตามที่ข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว     ต าแหน่ง      

โรงเรียน/หน่วยงาน    สังกัด    อ าเภอ             จังหวัดราชบุร ี
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี  ได้ท าสญัญาค  าประกันเงินกู้ของ  นาย นาง นางสาว      
ซึ่งต่อไปนี เรยีกว่า “ ผู้กู ้” ซึ่งผู้กู้ได้กู้เงิน  เงินกู้สามัญ  เงินกู้พิเศษ  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ไปจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รรูาชบุรี จ ากัด 
ซึ่งต่อไปนี เรยีกว่า “ สหกรณ์ ” เป็นจ านวนเงิน     บาท (      ) 
ทั งนี โดยมีเง่ือนไขในการผ่อนช าระคืนเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี ย เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ             บาท  
(     ) นับตั งแต่เดือน           เป็นต้นไป ดังรายละเอียดทีป่รากฏ 
ตามหนังสือกู้เงินเลขท่ี   /      ฉบับลงวันท่ี        /        /        
และหนังสือค  าประกันฉบับลงวันท่ี            /            /            นั น 

โดยหนังสือฉบับนี ข้าพเจ้าขอเรียนมายังท่านว่า เมื่อใดก็ตาม หากปรากฎว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด แจ้งมายังท่านให้ด าเนินการหัก
เงินเดือน และ/หรือ สิทธิอันพึงมีพึงได้เป็นเงินใดๆ ของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี แก่สหกรณ์ ในกรณีผู้กู้ผิดนัดผิดสัญญากับสหกรณ์ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
ก็ตาม ขอให้ท่านโปรดด าเนินการหักเงินเดือน และ/หรือ สิทธ์ิอันพึงมีพึงได้เป็นเงินของข้าพเจ้า ตามยอดเงินท่ีผู้กู้จะต้องผ่อนช าระให้กับสหกรณ์ ดังกล่าว
ข้างต้น และ/หรือ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด จะได้แจ้งให้ท่านทราบ แต่ทั งนี จะไม่เกินกว่าจ านวนท่ีผู้กู้ต้องผ่อนช าระในแต่ละเดือน 
น าส่งสหกรณ์โดยตรงต่อไปด้วย ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยินยอมนี ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น จนกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ราชบุรี จ ากัด จะได้รับเงินช าระหนี เงินต้นและดอกเบี ยจนครบถ้วนเสร็จสิ นแล้ว 

อนึ่งในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องย้ายไม่ว่าจะเป็นการย้ายสังกัดย้ายข้ามเขตไปยังจังหวัดอื่น หรือย้ายสถานที่ท างาน และ/หรือ กระท าการใดๆ 
ในลักษณะที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จ่ายเงินเดือน และ/หรือ สิทธิ์อันพึงมีพึงได้เป็นเงินของข้าพเจ้า ผิดไปจากที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินของต้นสังกัดใหม่นั นๆ หักเงินเดือน และ/หรือ สิทธิ์อันพึงมีพึงได้เป็นเงินของข้าพเจ้าต่อไปได้ โดยมิจ าเป็นต้องท าหลักฐาน 
และหนังสือยินยอมฉบับใหม่ใดๆ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรณีนี อีกแต่ประการใด 

กรณีด าเนินการในการหักเงินเดือน และ/หรือ สิทธิ์อันพึงมีพึงได้เป็นเงินของข้าพเจ้า ตามหนังสือยินยอมฉบับนี  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ 
ในความเสียหายใดๆ ทุกประการ โดยถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้หักเงินเดือน และ/หรือ สิทธิ์อันพึงมีพึงได้เป็นเงินนั น น าส่งช าระหนี แก่สหกรณ์ฯ 
ด้วยตนเอง และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าพยานผู้รู้เห็น ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 

ลงช่ือ     ผู้ให้ความยินยอม 
(     ) 
 
ลงช่ือ     พยาน ( ผู้บังคับบัญชา ) 
(     ) 
 
ลงช่ือ     พยาน ( เจ้าหน้าท่ีการเงิน ) 
(     ) 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ไดร้ับรู้และขอแสดงเจตนาเข้าถอืประโยชน์ตามหนังสือยินยอมฉบบันี ทั งสิ นทุกประการแล้ว 

 
ลงช่ือ      
(     ) 



 
ค้ำเตือนส้ำหรับผู้ค ้ำประกัน 

ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค  าประกันผู้ค  าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค  าประกันให้เข้าใจ โดยชัดเจน 
หากผู้ค  าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท าสัญญาค  าประกัน 

การที่ผู้ค  าประกันลงนามในสัญญาค  าประกัน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด เพ่ือค  าประกันหนี ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
เลขที่  /  ลงวันที่  /  / ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชุรี จ ากัด (ผู้ให้กู้) 
กับ นาย นาง นางสาว     ผู้กู ้ ผู้ค  าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี  
  ๑. ผู้ค  าประกันจะรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในวงเงินที่ผู้กู้ค้างช าระกับผู้ให้กู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินและอาจต้องรับผิดชอบชดใช้ 
   ดอกเบี ย หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืนๆ อีกด้วย 
  ๒. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี  ผู้ให้กู้มีสิทธิ์เรียกร้องและบังคับ ให้ผู้ค  าประกันช าระหนี ทั งหมดที่ผู้กู้ค้างช าระ 
  ๓. เป็นสัญญาค  าประกันที่ผู้ค  าประกันไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้ แม้ว่าผู้ค  าประกันจะออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
   ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสหกรณ์ฯ ว่าผู้กู้ได้หาผู้ค  าประกันใหม่ 
   ซ่ึงสหกรณฯ์ได้เชื่อถือและยอมรับเป็นผู้ค  าประกันแทน 
  ๔. ผู้ค  าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบหากผู้ให้กู ้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้และผู้ค  าประกัน ได้ตกลงด้วยในการผ่อน 
   เวลานั น 
 
  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้ค  าประกันยังมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค  าประกัน 

 
   ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาและรับทราบค าเตือนนี แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ     ผู้ค  าประกัน 
     (     ) 

 
 

ลงชื่อ     เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ 
     (     ) 


