
คํารองขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน 
 

เขียนที.่......................................................... 
 

     วันที.่.................เดือน..............................พ.ศ...................... 
 
เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาบัตร,สําเนาทะเบียนบาน ของผูค้ําประกัน พรอมรับรองสําเนา        จํานวน 1 ชุด 
  2. สลิปเงินเดือน เดือนปจจุบัน ของผูค้ําประกัน                              จํานวน 1 ชุด 
  3. สําเนาบัตร,สําเนาทะเบียนบาน ของคูสมรสผูค้ําประกัน พรอมรับรองสําเนา        จํานวน 1 ชุด 
 
 ขาพเจา นาย, นาง, นางสาว ................................................................ ตําแหนง............................................... 
เลขที่สมาชิก..........................สังกัดหนวยงาน หรือ โรงเรียน.......................................................................................... 
เงินไดรายเดือน จํานวน.................................... บาท  เนื่องจากขาพเจา......................................................................... 
จึงขอเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน ดังนี้ 
 ผูค้ําประกันเดิม...............................................................หนวย.......................................เลขที.่........................ 
 ผูค้ําประกันใหม...............................................................หนวย.......................................เลขที.่........................ 
 จึงขอรองใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ปฏิบัติดังรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ในการนี้ หากมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการมีมติเปนอยางไร ขาพเจาจะปฏิบัติตามทุกประการและจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 

เลขที่สัญญา .................................................. ลงชื่อ..................................................ผูรองขอ 
            (...................................................) 
 

ความเห็นของพนักงานสหกรณ 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................พนักงานสหกรณ 
                      (...................................................) 
เสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 ในคราวประชุมครั้งท่ี...................../............................ วันที.่................/............................./................ 
 มีมติดังนี้............................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ................................................ผูนําเสนอ 
            (.................................................) 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากดั 

รับที.่............................................... 
วันที.่............................................... 
เวลา................................................ 
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สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

หนังสือค้ําประกันเงินกู 
                                                                                          เขยีนที.่....................................................................... 

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

          ผูคํ้าประกันคนที่ 1 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).............................................................................อาย.ุ.............ป เลขสมาชิก................ 

เลขประจําตัวประชาชน                                                                         สถานภาพ   โสด   สมรส   หมาย  หยาราง  

รับราชการตําแหนง........................................ สังกัด/โรงเรียน..........................................อําเภอ...........................จังหวัด................................... 

เงินไดรายเดือน..................................บาท  มีคูสมรสชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) ........................................................................................................

ที่อยูปจจุบันเลขท่ี........... หมูที.่ ....ถนน.................................ตําบล.......................อําเภอ......................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.............

โทรศัพท................................................................      

          ผูคํ้าประกันคนที่ 2 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).............................................................................อาย.ุ.............ป เลขสมาชิก................ 

เลขประจําตัวประชาชน                                                                         สถานภาพ   โสด   สมรส   หมาย  หยาราง  

รับราชการตําแหนง........................................ สังกัด/โรงเรียน..........................................อําเภอ...........................จังหวัด................................... 

เงินไดรายเดือน..................................บาท  มีคูสมรสชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) ........................................................................................................

ที่อยูปจจุบันเลขท่ี........... หมูที.่ ....ถนน.................................ตําบล.......................อําเภอ......................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.............

โทรศัพท................................................................      

          ผูคํ้าประกันคนที่ ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).............................................................................อาย.ุ.............ป เลขสมาชิก................ 

เลขประจําตัวประชาชน                                                                         สถานภาพ   โสด   สมรส   หมาย  หยาราง  

รับราชการตําแหนง........................................ สังกัด/โรงเรียน..........................................อําเภอ...........................จังหวัด................................... 

เงินไดรายเดือน..................................บาท  มีคูสมรสชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) ........................................................................................................

ที่อยูปจจุบันเลขท่ี........... หมูที.่ ....ถนน.................................ตําบล.......................อําเภอ......................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.............

โทรศัพท................................................................      

          ผูคํ้าประกันคนที่ 4 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).............................................................................อาย.ุ.............ป เลขสมาชิก................ 

เลขประจําตัวประชาชน                                                                         สถานภาพ   โสด   สมรส   หมาย  หยาราง  

รับราชการตําแหนง........................................ สังกัด/โรงเรียน..........................................อําเภอ...........................จังหวัด................................... 

เงินไดรายเดือน..................................บาท  มีคูสมรสชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) ........................................................................................................

ที่อยูปจจุบันเลขท่ี........... หมูที.่ ....ถนน.................................ตําบล.......................อําเภอ......................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.............

โทรศัพท................................................................      

          ผูคํ้าประกันคนที่ 5 ขาพเจา (นาย,นาง,นางสาว).............................................................................อาย.ุ.............ป เลขสมาชิก................ 

เลขประจําตัวประชาชน                                                                         สถานภาพ   โสด   สมรส   หมาย  หยาราง  

รับราชการตําแหนง........................................ สังกัด/โรงเรียน..........................................อําเภอ...........................จังหวัด................................... 

เงินไดรายเดือน..................................บาท  มีคูสมรสชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) ........................................................................................................

ที่อยูปจจุบันเลขท่ี........... หมูที.่ ....ถนน.................................ตําบล.......................อําเภอ......................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย.............

โทรศัพท................................................................      
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          ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให (นาย,นาง,นางสาว).......................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู..............................บาท 

(...............................................................) ตามหนังสือเงินกู................ ที.่.............../......................ลงวันท่ี............................................ 

และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระ

ติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีนั้นดวย 

          ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย 

และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ 

ทุกประการจนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว 

          ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการ  

ค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน

ขาพเจา 

          ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน 

นับแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาทีผู่จายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวน

เงิน ณ ที่จายชําระหนี้ ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทาํหนงัสอื

ยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินที่

ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว 

          ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอ

หนวยงานตนสังกดัของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง 

          ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันท ี

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสอืค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
         

ผูค้ําประกันคนที่ 1 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 1 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

พยาน    สมาชิกเลขท่ี............................ 
 

ลงชื่อ.................................................... 

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

ผูค้ําประกันคนที่ 2 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 2 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

พยาน    สมาชิกเลขที.่........................... 
 

ลงชื่อ.................................................... 

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

ผูค้ําประกันคนที่ 3 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 3 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

พยาน    สมาชิกเลขที.่........................... 
 

ลงชื่อ.................................................... 

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

ผูค้ําประกันคนที่ 4 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 4 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

พยาน    สมาชิกเลขที.่........................... 
 

ลงชื่อ.................................................... 

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

ผูค้ําประกันคนที่ 5 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

คูสมรสของผูค้ําประกันคนท่ี 5 
 

ลงชื่อ.......................................................  

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

พยาน    สมาชิกเลขที.่........................... 
 

ลงชื่อ.................................................... 

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


