
 

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

เร่ือง    ขอเปล่ียนผูค้  ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง(Smart Cash) 
เรียน    ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากดั 
 

 ตามท่ีขา้พเจา้  (นาย, นาง, นางสาว)................................................สมาชิกเลขท่ี....................สงักดั............................................. 
หมายเลขโทรศพัทท่ี์สะดวกในการติดต่อ…...................................ไดท้ าสญัญากูเ้งิน ประเภท เงินกูเ้พ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง(Smart Cash) 
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากดั ตามสญัญาเลขท่ี…................/.................. ลงวนัท่ี.................เดือน............................. 
พ.ศ.......................ผูค้  ้าประกนั   คือ    
  1.  (นาย, นาง, นางสาว)................................................สมาชิกเลขท่ี......................สงักดั................................................... 
 2.  (นาย, นาง, นางสาว)................................................สมาชิกเลขท่ี......................สงักดั................................................... 
 

  บดัน้ี ขา้พเจา้มีความประสงค ์  ขอเปล่ียนผูค้  ้าประกนัจาก  (นาย, นาง, นางสาว)............................................... 
สมาชิกเลขท่ี...................สงักดั...................................เป็น(นาย, นาง, นางสาว)................................................................................. 
สมาชิกเลขท่ี...................สงักดั................................................ 
 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการ 
      ลงช่ือ........................................................................ผูกู้ ้
                               (......................................................................) 
                                                                                          ต  าแหน่ง........................................................................ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หนงัสือกูท่ี้................................./........................................ 
ลงวนัท่ี............................................................................... 

 
ช่ือ – นามสกลุ 

 

สมาชิก 
เลขทะเบียนท่ี 

 
สงักดั 

 
เงินไดร้ายเดือน 

ขา้พเจา้ผกูพนัตนท่ีจะเขา้ค ้าประกนั 
ตามค าขอกูข้า้งตน้น้ีจึงลงลายมือช่ือ 

ไวเ้ป็นส าคญั 

     
     

ค าเตือน (1)    สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สองคนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้  
 

เอกสารประกอบการขอเปลีย่นผู้ค า้ประกนั 
 

   1. ส าเนาบตัรประชาชน บตัรขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐของผูค้  ้าประกนัและคู่สมรส รับรองส าเนาดว้ยตนเอง 1 ชุด 
   2. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูค้  ้าประกนัและคูส่มรส รับรองส าเนาดว้ยตนเอง  1  ชุด 
   3. กรณีหยา่ หรือคูส่มรสถึงแก่กรรม  ใหแ้นบหลกัฐานประกอบพร้อมรับรองส าเนา 1  ชุด 
   4. กรณีเปล่ียน ช่ือ- นามสกลุ และค าน าหนา้นาม ใหแ้นบหลกัฐานประกอบพร้อมรับรองส าเนาดว้ยตนเอง 1  ชุด 

เงนิกู้เพ่ือเพิม่สภาพคล่อง 
(Smart Cash) 



                       
 

 

หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้เพ่ือเพิม่สภาพคล่อง(Smart Cash) 
เลขท่ี ............................/ ............................ 

วนัท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. .................. 
 ขา้พเจา้ .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................อาย ุ.................. ปี  
เลขประจ าตวัประชาชน ...................................................  เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า   อ่ืน ๆ ...................................  
ต าแหน่ง ................................................... สงักดั ................................................... ไดรั้บเงินเดือน เดือนละ............................... บาท  ท่ีอยู่
ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี .................... หมู่ท่ี .................. ถนน ......................................... ต าบล/แขวง ................................................. อ าเภอ/เขต 
................................. จงัหวดั ....................................... รหสัไปรษณีย ์.....................โทรศพัท ์.......................................... 
สถานภาพ   สมรส   โสด   หยา่   อ่ืน ๆ.........................................................ขอท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเชียงราย จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าวา่ “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห ้.........................................................  กูเ้งินจากสหกรณ์วงเงินกูจ้  านวน ........................... บาท 
(.......................................................................)โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ................................................................................................ 
จ านวน ........................ งวด ตามหนงัสือเงินกูเ้พ่ือเพ่ิมสภาพคล่องท่ี .................../ ....................... ลงวนัท่ี .........................................  
และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ยินยอมค ้ าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย 
และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูเ้พ่ือเพ่ิมสภาพคล่องนั้น โดยตลอดแลว้  
ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่ การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จากการ
ค ้าประกนัรายน้ี จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค  ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั
แทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 4.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้ภายในหก
สิบวนันับแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้     
หกัจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระใหส้หกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย   โดยขา้พเจา้
ไดท้ าหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยนิยอมน้ี ใหมี้อยูต่ลอดไป ทั้งน้ี จนกวา่จะไดช้ าระหน้ี
ตามหนงัสือกูเ้งินเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับัญชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อ
หน่วยงานตน้สงักดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
 ขอ้ 6.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

        ลงช่ือ.................................................................ผูค้  ้าประกนั 
(................................................................) 

ลงช่ือ.................................................................พยาน 
(................................................................) 

ลงช่ือ.................................................................พยาน 
(................................................................) 

 

หนงัสือเงินกูท่ี้ ................../ .................. 
ช่ือผูกู้.้.................................................... 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 

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

ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. ........................................................ เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง/น.ส................................................................ 
ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูเ้พ่ือเพ่ิมสภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกู้
ขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
                                                                          ลงช่ือ.......................................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายนิยอม 

    (.....................................................................) 
 
                                                                           ลงช่ือ.......................................................................พยาน 

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

 



 

 
 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ ากดั 

 

 

                เขียนท่ี  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากดั 
                                  วนัท่ี......................เดือน ........................................... พ.ศ. ........................... 

 

  เรียน    หวัหนา้หน่วยงานตน้สงักดั.............................................................. 
 

  ขา้พเจา้.................................................................................อาย.ุ...........................ปี ผูค้  ้าประกนั ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี 
..........................หมู่...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน.........................................................ต าบล 
....................................................อ าเภอ..................................................จงัหวดั....................................................รับราชการสงักดั 
............................................................ต  าแหน่ง..............................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
เชียงราย จ ากดั เลขทะเบียน.........................................มีความประสงคใ์หส่้วนราชการท่ีขา้พเจา้สงักดั หกัเงินเพ่ือส่งใหส้หกรณ์ 
ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากดั ท่ีเป็นสมาชิก 

  ดงันั้น เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนงัสือกรมบญัชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวนัท่ี 10 เมษายน 2543 เร่ืองการหกัเงิน  
               ณ ท่ีจ่ายของเจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
  ขอ้ 1. ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ   
                ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ แจง้ในแต่ละเดือนเพ่ือส่งช าระหน้ีเงินกูเ้พ่ือเพ่ิมสภาพคล่อง   ตามหนงัสือสญัญากูเ้งินเลขท่ี 
                .................................................................... ซ่ึง (นาย, นาง, นางสาว)...............................................................เป็นผูกู้แ้ละขา้พเจา้ 
                (นาย, นาง, นางสาว)......................................................................... เป็นผูค้  ้าประกนั เม่ือผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ี ตามสญัญาดงักล่าว  
                ขา้พเจา้ในฐานะผูค้  ้าประกนั ยนิยอมใหห้กัเงินใหแ้ก่สหกรณ์ฯ เป็นล าดบัแรก 
   หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้และไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ี 
  ทั้งหมดแลว้ถูกตอ้ง ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
   หากขา้พเจา้ไดย้า้ยไปสงักดัท่ีส่วนราชการอ่ืน หนงัสือยนิยอมน้ีถือเป็นใชไ้ดต้ลอดไป 
    
       ลงช่ือ…………………………………………………………ผูใ้หค้  ายนิยอม 
                                             (…………………………………………………..) 
 

ลงช่ือ...................................................................พยาน ลงช่ือ………………………………………..พยาน 
                 (…………………………………………..)                     (………………………………………) 
 
 

  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากดั ยอมรับขอ้เสนอ ตามท่ีผูค้  ้าประกนัยนิยอม 
  
                 ลงช่ือ………………………………………..ประธานกรรมการด าเนินการ/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
                                                        (………………………………………) 

เงนิกู้เพ่ือเพิม่สภาพคล่อง 
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