เอกสารประกอบ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

แบบคําขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน

1.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
ขาราชการ ผูค้ําประกันคนใหม 1 ฉบับ
2.สําเนาทะเบียนบาน ผูค้ําประกันคนใหม 1 ฉบับ

ขอมูลสวนตัว (ผูกู)
วันที่.................เดือน.....................................................พ.ศ. ........................
ชื่อ – สกุล...............................................................................................เลขทีส่ มาชิก.....................................สังกัดหนวย.......................................
ที่อยูปจจุบัน...............................................................................................................................................................................................................
สังกัดหนวยงาน/สถานศึกษา.................................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด....................................
เปน ( ) ขาราชการ ( ) ลูกจางประจํา ( ) ขาราชการบํานาญ ( ) อื่นๆ.............................เงินไดรายเดือน.....................................บาท
โทรศัพท มือถือ.........................................................ID LINE............................................... สํานักงาน.............................................
ลงชื่อ................................................................สมาชิก (ผูก)ู
(....................................................................)
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง (สําหรับสมาชิก )
ผูค้ําประกันเดิม.............................................................................................................................ทะเบียนสมาชิก...................................................
สังกัดหนวยงาน/สถานศึกษา.................................................................................................................. อําเภอ......................................................
โทรศัพท มือถือ.....................................................................บาน........................................................สํานักงาน......................................................
ผูค้ําประกันใหม........................................................................................................................ทะเบียนสมาชิก.......................................................
เหตุผลการเปลีย่ นแปลงบุคคลค้ําประกัน  สมัครใจค้าํ ประกัน  หลักประกันบกพรอง (บุคคลค้ําประกันถึงแกกรรม)
 บุคคลค้ําประกันเดิมลาออกจากสมาชิกสหกรณ
 อื่น ๆ.............................................
ที่อยูปจจุบัน...............................................................................................................................................................................................................
สังกัดหนวยงาน/สถานศึกษา.....................................................................................................................................................................................
โทรศัพท มือถือ........................................................................ ID LINE............................................... สํานักงาน...................................................
รายการที่ขอเปลี่ยนแปลง (สําหรับเจาหนาที่ )
หนังสือเงินกูเลขที่.....................................................เมื่อวันที่..........................................................จํานวนเงินกู......................................................
จากการตรวจสอบสิทธิการค้ําประกันผูค้ําใหมตามที่ผูกเู สนอ มีสิทธิค้ําประกันแทนผูค ้ําประกันเดิมได
เรียนเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................เจาหนาที่ เสนอเรื่องวันที่..................................................
(.................................................................)
ความเห็นหัวหนาฝาย
ความเห็นผูจัดการ
( ) เห็นควรดําเนินการตามเสนอและแจงที่ประชุมคณะกรรมการ
( ) ควรดําเนินการตามเสนอ
ดําเนินการเพื่อทราบ
( ) อื่น ๆ............................................................................
ลงชื่อ.....................................................วันที่................................
ลงชื่อ.................................................วันที่.....................................
(..........................................................)
(............................................................)
ความเห็นเลขานุการ
ความเห็นประธาน
( ) ควรดําเนินการตามเสนอ
( ) อนุมัติและดําเนินการดังนี้
( ) อื่น ๆ............................................................................
1. แจงที่ประชุม 2. สําเนาเรื่องเก็บแฟมประวัติ 3. ลงขอมูล
ลงชื่อ..............................................................
(................................................................)
***บันทึกขอมูลแลว เมื่อวันที่..........เดือน..............................พ.ศ..............

ลงชื่อ.........................................................
(............................................................)
ลงชื่อ..........................................เจาหนาที่ผูบันทึกขอมูล***

~ 1 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

หนังสือสัญญากูท…
ี่ …………..…………..
วันที…
่ ……………………………….…………

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู

วันที่...................................................................

ขอ 1. ขาพเจา...............................................................................................................(ผูค้ําประกัน) สมาชิกเลขทะเบียน.......................................
สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน....................................................................................อําเภอ.........................................จังหวัด..................................................
ที่อยูบานเลขที่...................หมูท่ี....................ตําบล.......................................อําเภอ...........................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย...................................หมายเลขโทรศัพท...................................................ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ขอ 2. ตามที่(ชื่อผูกู)…….………………………………………….………..…………………............….ไดกูเงิน สัญญา.....................................................................
จํานวน.............................................................บาท(.............................................................................................................................) จากสหกรณฯตาม
หนังสือสัญญาเงินกูเลขที่……………..........….…………. เมื่อวันที่…………...............................………………..….นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัด
เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกูรายนี้ในสวนที่เกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขอ 3. ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือ
กูนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหนี้ใหแก
ผูกูขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวยขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครั้ง
ขอ 4. ในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนีไ้ มวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบีย้ คางชําระและสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบี้ยคางชําระไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 5. ขาพเจายอมรับขอผูกพันวาการพนจากสมาชิกภาพการจัดการหนี้ของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุใหหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายนี้เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอื่นมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว
ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือนคาจางเงินบํานาญหรือบําเหน็จไมวากรณีใดเมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี)
สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขอ 7. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับระเบียบมติและแนวปฏิบัตขิ องสหกรณทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณหรือยาย
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบหนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตนและไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ขอ 8. ในกรณีที่คูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบี้ยคางและผิดนัดการชําระหนี้ทุกกรณี ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ขาพเจาไดรับนําไปหักชําระ
หนี้ดังกลาวเต็มจํานวน
หนังสือนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ................................................................ผูค้ําประกัน

ลงชื่อ..........................................................คูส มรสผูค้ําประกันใหความยินยอม

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

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

ลงชื่อ ................................................................พยาน

ลงชื่อ ...........................................................พยาน

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

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

ตรวจสอบลายมือชื่อผูคา้ํ ประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง
(ลงชื่อ)…….…………………..…..……….……..…….ผูตรวจเอกสาร
(………………………………..……………………)

(ลงชื่อ)……..………………………………..…...………ผูจัดการ/รองผูจัดการ
(ลงชื่อ)…………………………………………..….…….เลขานุการ
(ลงชื่อ)………………….….…………………..……….…ประธานกรรมการ

~ 2 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูค้ําประกัน)
ที่ทํางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................………
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด)....................................................................................................
ขาพเจา(ค้ําประกัน) ...........................................................................เลขทะเบียน .................................ตําแหนง.........................................
สังกัด...................................................................... ตําบล…..………………….………..….อําเภอ.........................................จังหวัด............................... เปนผูค้ําประกันเงินกู
ของนาย/ นาง/ น.ส. .............................................................................................เลขทะเบียน.........................................ตามหนังสือสัญญาเงินกู
เลขที่........................................ลงวันที่.........................................................................ซึ่งขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมให
หนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร................................หักเงินเดือนหรือรายไดอื่นใด ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด
เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้
และคาเสียหาย ตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายาย
หนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/ หนวยงานที่
ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ บํานาญ
และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้ เสร็จสิ้น
อนึ่ ง การยิ น ยอมให หั ก เงิ น เดื อ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ และหรื อ เงิ น อื่ น ใดตามสิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ ดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ
ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

ลายมือชื่อ .............................................. ผูใหความยินยอม / ผูค้ําประกัน(คนใหม)
(...................................................)

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน

ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.…………….…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..…………….………..…)
~ 3 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

