
เขียนท่ี...........................................................

วันท่ี……… เดือน………………… พ.ศ.………………

เรื่อง ขอเปลี่ยนผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

ตามท่ีขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)................................................สมาชิกเลขท่ี...............................สงักัด................................
หมายเลขโทรศัพทท่ีสะดวกในการติดตอ......................................................ไดทําสญัญากูเงิน ประเภท เงินกูสามญั ของสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเชียงราย จํากัด ตามสญัญาเลขท่ี…................................./..................... ลงวันท่ี.................เดือน..................................พ.ศ.......................
ผูค้ําประกัน คือ

1. (นาย, นาง, นางสาว)................................................สมาชิกเลขท่ี......................สังกัด...................................................
2. (นาย, นาง, นางสาว)................................................สมาชิกเลขท่ี......................สังกัด...................................................

บัดน้ี ขาพเจามีความประสงค ขอเปลี่ยนผูค้ําประกันจาก (นาย, นาง, นางสาว)...............................................
สมาชิกเลขท่ี...................สังกัด...................................เปน(นาย, นาง, นางสาว).................................................................................
สมาชิกเลขท่ี...................สังกัด................................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ

ลงช่ือ........................................................................ผูกู
(......................................................................)

ตําแหนง......................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

หนังสือกูท่ี................................./........................................
ลงวันท่ี...............................................................................

ช่ือ – นามสกุล สมาชิก
เลขทะเบยีนท่ี สังกัด

เงินไดรายเดือน
ขาพเจาผูกพันตนท่ีจะเขาค้ําประกัน
ตามคําขอกูขางตนน้ีจึงลงลายมือช่ือ

ไวเปนสาํคัญ

คําเตือน (๑) สมาชิกคนหน่ึงจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวาสิบคนในเวลาเดียวกันไมได

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนผูค้ําประกัน

1. สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูคํ้าประกันและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบานของผูคํ้าประกันและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง  1  ชุด
3. กรณีหยา หรือคูสมรสถึงแกกรรม  ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนา
4. กรณีเปลี่ยน ชื่อ- นามสกุล และคํานําหนานาม ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสาํเนาดวยตนเอง

เงนิกู้สามัญ



หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามัญ
เลขท่ี ............................/ ............................

วันท่ี ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ขาพเจา .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี ...............................อายุ ....................... ป

เลขประจําตัวประชาชน ............................................... เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจาํ  อ่ืน ๆ .....................................
ตําแหนง .................................................... สังกัด ................................................... ไดรับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท
ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี .................... หมูท่ี .................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณยี .....................โทรศัพท ..........................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อ่ืน ๆ..........................................................................................................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จาํกัด ซึ่งตอไปน้ีในหนังสือค้ําประกันน้ีจะใชคําวา
“สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐาน ดังตอไปน้ี

ขอ 1.  ตามท่ีสหกรณไดให ......................................................................  กูเงิน จํานวนเงินกู .......................................... บาท
(.....................................................................................................................)โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ....................................................
จํานวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกูสามัญท่ี .................../ ....................... ลงวันท่ี ................................................................
และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระตดิพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ันดวย

ขอ 2.  ขาพเจายินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหน้ี อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญน้ันโดยตลอดแลว ขาพเจายอม
ปฏิบัติตามขอผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการ จนกวาหน้ีสิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว

ขอ 3.  ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพน
จากการค้ําประกันรายน้ี จนกวาผูท่ีขาพเจาค้ําประกันไวน้ีจะไดใหสมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควร
เขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา

ขอ 4.  ในกรณีท่ีขาพเจาตองชําระหน้ีใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว
ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหน้ีโดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนและเงิน
อ่ืนใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ท่ีจาย ชําระหน้ีซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจา
สงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับสหกรณ
และความยินยอมน้ีใหมีอยูตลอดไป ท้ังน้ีจนกวาจะไดชําระหน้ีตามหนังสือกูเงินสามัญท่ีขาพเจาไดค้ําประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแลว

ขอ 5.  ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพ่ือ
แสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ท่ีจายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหน้ีจนสิ้นเชิง

ขอ 6.  หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันน้ีโดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ

ลงช่ือ.................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)

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

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

หนงัสือเงินกูที้ ................../ ..................
ชือผูกู้.้....................................................
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คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้าํประกันมีคูสมรส)

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

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .................................................... เปนคูสมรสของนาย/นาง/นางสาว ........................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญของสหกรณออมทรัพยแหงน้ี ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนน้ีและ
ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคญั

ลงช่ือ .......................................................................คูสมรสผูใหคาํยินยอม
(......................................................................)

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



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

เขียนท่ี สํานักงานสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด

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

เรียน    หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................

ขาพเจา..........................................................................อายุ..................ป ผูค้ําประกัน ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..........................
หมู...........................ตรอก/ซอย........................................ถนน...................................................ตาํบล......................................................
อําเภอ................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด...............................................................
ตําแหนง..........................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบยีน..........................
มีความประสงคใหสวนราชการท่ีขาพเจาสังกัด หักเงินเพ่ือสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ท่ีเปนสมาชิก

ดังน้ัน เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค.0526.52654 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ท่ีจายของเจาหนาท่ีท่ีเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดงัน้ี

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรบัจากทางราชการ
ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพ่ือสงชําระหน้ีเงินกูสามัญ ตามหนังสอืสัญญากูเงินเลขท่ี………................……
ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว)...........................................................................................................................................เปนผูกูและขาพเจา
(นาย, นาง, นางสาว)................................................................................................................. เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูกูผิดนัดชําระหน้ี
ตามสัญญาดังกลาว ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดบัแรก

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว
ถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

หากขาพเจาไดยายไปสังกัดท่ีสวนราชการอ่ืน หนังสือยินยอมน้ีถือเปนใชไดตลอดไป

ลงช่ือ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(……………………………………..……………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามท่ีผูค้ําประกันยินยอม

ลงช่ือ……….....................………………………………..ประธานกรรมการดาํเนินการ/ผูท่ีไดรับมอบหมาย
(.....................………………………………………)

เงนิกู้สามัญ


