
ค ำร้องขอเปลีย่นแปลงผู้ค ำ้ประกนั ( ATM ) 

                      เขียนท่ี…………………………………… 
                   วนัท่ี………เดือน……………………………พ.ศ…………… 

เร่ือง       ขอเปล่ียนแปลงผูค้  ้ำประกนั 
เรียน      ผูจ้ดักำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกำญจนบุรี   จ  ำกดั 

  ดว้ยขำ้พเจำ้ (นำย,นำง,นำงสำว)…………………………………………………เลขทะเบียน……………………… 
ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง……………………………………………………โรงเรียน……………………………………………... 
อ ำเภอ…………………………………….จงัหวดักำญจนบุรี………………………………… 
ในฐำนะ   ผูกู้ ้   ผูค้  ้ำประกนั  

 โดย(นำย,นำง,นำงสำว)………………………………………………………เลขทะเบียน…………………………… 
โรงเรียน…………………………………อ ำเภอ…………………………จงัหวดักำญจนบุรี  เป็น ผูกู้ ้ผูค้  ้ำประกนัเงินกู ้ 

 ขณะน้ีมีหน้ีเงินกูส้ำมญัเพื่อเสริมสภำพคล่อง (ATM)  จ  ำนวน……………………บำท   (………………….....………….) 
ช ำระหน้ีงวดละ……………………บำท    บดัน้ี     มีควำมประสงคข์อเปล่ียนแปลงผูค้  ้ำประกนัเงินกู ้ 
เหตุผล เน่ืองจำก ตอ้งกำร    ค ้ำผูอ่ื้น   จะลำออกจำกสหกรณ์  ลำออกจำกรำชกำร  ยำ้ยไปรับรำชกำรต่ำงจงัหวดั 

จึงเสนอบุคคลเพื่อค ้ำประกนัหน้ีจ ำนวนท่ีกล่ำวขำ้งตน้      ดงัน้ี.- 

 1. (นำย,นำง,นำงสำว)…………………………………………………………….เลขทะเบียน……………………….. 
ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง……………………………….….โรงเรียน……………………………….อ ำเภอ……………………… 

จงัหวดักำญจนบุรี  เงินเดือน………………..บำท   ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี……………หมู่ท่ี………..ถนน………………... 

ต ำบล…………………อ ำเภอ……………………จงัหวดั…………………………ลำยมือช่ือผูค้  ้ำประกนั……………………. 

 2. (นำย,นำง,นำงสำว)…………………………………………………………….เลขทะเบียน……………………….. 

ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง…………………….…………….โรงเรียน……………………………….อ ำเภอ……………………… 

จงัหวดักำญจนบุรี  เงินเดือน………………..บำท   ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี……………หมู่ท่ี………..ถนน………………... 

ต ำบล…………………อ ำเภอ……………………จงัหวดั…………………………ลำยมือช่ือผูค้  ้ำประกนั……………………. 
 

จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำร 
 

       ขอแสดงควำมนบัถือ 
 

 

                     (……………………………………….) 
                                       ผูย้ืน่ค  ำร้อง 

สหกรณ์ ฯ 
 034-540784   โทรสำร  034-540784 ต่อ 124   



 

 

 

 

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 
     (………………………………………....) 



 
ผู้ค ำ้ประกนั 



 


