
~ 1 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  / สินเชื่อ 

 

 
 
 
 

ความเห็นหัวหนาฝาย 
(    )  เห็นควรดําเนินการตามเสนอและแจงท่ีประชุมคณะกรรมการ 
        ดําเนินการเพ่ือทราบ 
 
       ลงช่ือ.....................................................วันท่ี................................ 
           (..........................................................) 

ความเห็นผูจัดการ 
(    )  ควรดําเนินการตามเสนอ 
(    )  อ่ืน ๆ............................................................................ 
 
     ลงช่ือ.................................................วันท่ี..................................... 
           (............................................................) 

ความเห็นเลขานุการ 
(    )  ควรดําเนินการตามเสนอ 
(    )  อ่ืน ๆ............................................................................ 
 
          ลงช่ือ.............................................................. 
               (................................................................) 

ความเห็นประธาน 
(    )  อนุมัติและดําเนินการดังน้ี 
1.  แจงท่ีประชุม  2.  สําเนาเรื่องเก็บแฟมประวัติ  3.  ลงขอมูล 
 
             ลงช่ือ......................................................... 
                (............................................................) 

***บันทึกขอมูลแลว เมื่อวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ..............        ลงช่ือ..........................................เจาหนาท่ีผูบันทึกขอมูล*** 
 

ขอมูลสวนตัว (ผูกู) 
 

                                                           วันท่ี.................เดือน.....................................................พ.ศ. ........................ 

ช่ือ – สกุล...............................................................................................เลขท่ีสมาชิก.....................................สังกัดหนวย....................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน...............................................................................................................................................................................................................  
สังกัดหนวยงาน/สถานศึกษา.................................................................................อําเภอ..........................................จังหวัด.................................... 
เปน    (   )  ขาราชการ (   )  ลูกจางประจํา  (   ) ขาราชการบํานาญ  (   )  อ่ืนๆ.............................เงินไดรายเดือน.....................................บาท 
โทรศัพท  มือถือ.........................................................ID LINE............................................... สํานักงาน.............................................  
                           
                                                                                           ลงชื่อ................................................................สมาชิก (ผูกู) 
                                                                                                (....................................................................) 

รายการท่ีขอเปลี่ยนแปลง (สําหรับสมาชกิ ) 

ผูคํ้าประกันเดิม.............................................................................................................................ทะเบียนสมาชิก................................................... 
สังกัดหนวยงาน/สถานศึกษา..................................................................................................................  อําเภอ...................................................... 
โทรศัพท มือถือ.....................................................................บาน........................................................สาํนักงาน...................................................... 
 

ผูคํ้าประกันใหม........................................................................................................................ทะเบียนสมาชิก....................................................... 
เหตุผลการเปลีย่นแปลงบุคคลค้ําประกัน     สมัครใจค้าํประกัน        หลักประกันบกพรอง (บุคคลค้ําประกันถึงแกกรรม)        
                                                     บุคคลค้ําประกันเดมิลาออกจากสมาชิกสหกรณ    อ่ืน ๆ.............................................  
ท่ีอยูปจจุบัน...............................................................................................................................................................................................................  
สังกัดหนวยงาน/สถานศึกษา..................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท มือถือ........................................................................ ID LINE............................................... สํานักงาน................................................... 

รายการท่ีขอเปลี่ยนแปลง (สําหรับเจาหนาท่ี ) 
 

หนังสือเงินกูเลขท่ี.....................................................เมื่อวันท่ี..........................................................จํานวนเงินกู........................... ........................... 

จากการตรวจสอบสิทธิการค้ําประกันผูค้ําใหมตามท่ีผูกูเสนอ มสีิทธิค้ําประกันแทนผูค้ําประกันเดมิได   

 เรียนเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ 

                                                ลงช่ือ.........................................................เจาหนาท่ี เสนอเรื่องวันท่ี..................................................   
                                        (.................................................................)                                   

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน 

เอกสารประกอบ 
1.สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชนหรือบัตร   
   ขาราชการ ผูคํ้าประกันคนใหม  1 ฉบับ 
2.สําเนาทะเบียนบาน ผูคํ้าประกันคนใหม  1 ฉบับ 



~ 2 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  / สินเชื่อ 

 

 
   
   

 

 

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู 
    วันท่ี................................................................... 

 ขอ 1. ขาพเจา...............................................................................................................(ผูค้ําประกัน) สมาชิกเลขทะเบียน.......................................
สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน....................................................................................อําเภอ.........................................จังหวัด..................................................
ท่ีอยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี....................ตําบล.......................................อําเภอ...........................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย...................................หมายเลขโทรศัพท...................................................ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
เพ่ือเปนหลักฐานดังน้ี 

 

       ขอ 2. ตามท่ี(ช่ือผูกู)…….………………………………………….………..…………………............….ไดกูเงิน สัญญา..................................................................... 
จํานวน.............................................................บาท(.............................................................................................................................) จากสหกรณฯตาม
หนังสือสัญญาเงินกูเลขท่ี……………..........….…………. เมื่อวันท่ี…………...............................………………..….น้ัน  ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัด
เพ่ือหน้ีสินเก่ียวกับการกูรายน้ีในสวนท่ีเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
        ขอ 3. ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเก่ียวกับการชําระหน้ีอัตราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือ
กูน้ันโดยตลอดแลว  ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการรวมท้ังกรณีท่ีสหกรณยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหน้ีใหแก
ผูกูขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนน้ันเปนความประสงคของขาพเจาดวยขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครั้ง 
        ขอ 4. ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชําระหน้ีไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบ้ียคางชําระและสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหน้ีใหแกสหกรณขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบ้ียคางชําระไปรวมกับหน้ีคงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูน้ี 
        ขอ 5. ขาพเจายอมรับขอผกูพันวาการพนจากสมาชิกภาพการจัดการหน้ีของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุใหหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายน้ีเวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอ่ืนมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว 

 ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือนคาจางเงินบํานาญหรือบําเหน็จไมวากรณีใดเมื่อหักชําระหน้ีทางราชการแลว (ถามี)   
สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณตีามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับน้ี 
        ขอ 7.  ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับระเบียบมตแิละแนวปฏิบัตขิองสหกรณทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณหรือยาย
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบหนังสือค้ําประกันน้ีทําไว ณ วันท่ีระบุขางตนและไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 ขอ 8. ในกรณีท่ีคูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบ้ียคางและผิดนัดการชําระหน้ีทุกกรณี ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูท่ีขาพเจาไดรับนําไปหักชําระ
หน้ีดังกลาวเต็มจํานวน 
        หนังสือน้ีทําไว  ณ  วันท่ีระบุขางตน  และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
(ลงช่ือ................................................................ผูค้ําประกัน         ลงช่ือ..........................................................คูสมรสผูค้ําประกันใหความยินยอม 

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

ลงช่ือ ................................................................พยาน               ลงช่ือ ...........................................................พยาน 

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

 ตรวจสอบลายมือช่ือผูค้าํประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง 

 (ลงช่ือ)…….…………………..…..……….……..…….ผูตรวจเอกสาร (ลงช่ือ)……..………………………………..…...………ผูจัดการ/รองผูจัดการ 

      (………………………………..……………………)   (ลงช่ือ)…………………………………………..….…….เลขานุการ 

(ลงช่ือ)………………….….…………………..……….…ประธานกรรมการ  

หนังสือสัญญากูท่ี……………..………….. 

วันท่ี………………………………….…………

 



~ 3 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  / สินเชื่อ 

 

 
 
 

 
หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน 

(สําหรับผูคํ้าประกัน) 
 

 ที่ทํางาน………….………..……………………………… 
  วันที…่……….…………………….................……… 
เรียน   หัวหนาหนวยงานตนสังกัด).................................................................................................... 

    

  
             ขาพเจา(ค้ําประกัน) ...........................................................................เลขทะเบียน .................................ตําแหนง.........................................  
สังกัด...................................................................... ตําบล…..………………….………..….อําเภอ.........................................จังหวัด...............................  เปนผูค้ําประกันเงินกู
ของนาย/ นาง/ น.ส.  .............................................................................................เลขทะเบียน.........................................ตามหนังสือสัญญาเงินกู
เลขท่ี........................................ลงวันท่ี.........................................................................ซึ่งขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมให
หนวยงานตนสังกัด หรือ     ธนาคาร................................หักเงินเดือนหรือรายไดอ่ืนใด ท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด  
เพ่ือชําระหน้ีตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น  ไมวาจะเปนหน้ีเงินตน  ดอกเบ้ีย คาอุปกรณแหงหน้ี      
และคาเสียหาย ตามท่ีปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ท้ังน้ี โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีท่ีขาพเจายาย
หนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ/ หนวยงานท่ี
ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดใหม  เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

 

กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ   บํานาญ 
และหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ   เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ี  เสร็จสิ้น 

 

อน่ึง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิท่ีไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนใด  ในลักษณะเดียวกัน และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ  ขาราชการเพ่ือชําระหน้ีเงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ       
ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเง่ือนไข ทุกประการ  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 
 

    ลายมือชื่อ ..............................................  ผูใหความยินยอม / ผูคํ้าประกัน(คนใหม) 

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

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน 
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย 

จํากัด   ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  
 

 

                                      1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด 
                                                  (.…………….…………………..…………..……) 

 
 

 

                                      2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน 
                                                   (…..……...……………..…………….………..…) 

 
 

 

 


	หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้
	คำรับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน
	ขอรับรองว่าจะดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด   ตลอดไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น


