คําขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ
เขียนที่………………………………
วันที…่ …….เดือน…………….พ.ศ. 25………...
เรื่อง ขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
ตามที่ข้าพเจ้า……………………..……………………………………….เลขทะเบียนที่…………..……..
ตําแหน่ง……………………………………………………….สังกัด……………………………………………………………..………
มีเงินได้รายเดือน (รวม พ.ช.ค)……………..………….บาท ได้กู้เงินสามัญตามสัญญาที่…………………..…………
จํานวน……………..……..…….บาท โดยมี
1. …………………………………………………………………….เลขทะเบียน...................................
2. …………………………………………………………………….เลขทะเบียน...................................
3. …………………………………………………………………….เลขทะเบียน...................................
เป็นผู้ค้ําประกัน นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันจากนาย/นาง/น.ส…………………
……………………………………………………เป็น นาย/นาง/น.ส………………………………………………………………….
สมาชิกเลขทะเบียนที่………………..……………ตําแหน่ง………….…………………………………………………………….
สังกัด……………………………………….……………………………….เงินเดือน…………………………….….……………บาท
เนื่องจาก......................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
…………………………..…………………..
(……………………………………………..)

หมายเหตุ ให้ผู้ค้ําประกันรายใหม่แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/ลูกจ้างหรือบัตรประจําตัวประชาชน
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องด้วย

สําหรับเจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียด
เรียน ผู้จัดการ
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า นาย/นาง/น.ส. ..…………
………………………………………………………………………..…………
ผู้ค้ําประกันรายใหม่
ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะค้ําประกันได้และยังมีสิทธิค้ําประกันเงินกู้ได้อีก
1 ราย
2 ราย

เรียน ประธานกรรมการดําเนินการ
นาย/นาง/น.ส…..………………………………………..……..
ได้ขอเปลี่ยนผูค้ ้ําประกันจากเดิม คือ นาย/นาง/น.ส. …..…..
…………….…………………………………..………………………มาเป็น
นาย/นาง/น.ส……………………………………………..……………….
ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า นาย/นาง/น.ส.
......………………………………………………………………………………
อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะค้ําประกันได้
(1) ผู้ก…ู้ ………………………………………………………………….....
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
เลขทะเบียนที…่ ………..…..สังกัด…….……………………………….
มีเงินค่าหุ้น…………………………………………….……………..บาท
มีหนี้เงินกู้ตามสัญญาที…่ ……………………………………………….
เป็นเงินจํานวน…………………………………………..………….บาท
มี…………………………………………………………..……………..และ
……………………………………………………….…..เป็นผู้ค้ําประกัน
ชําระงวดละ…………………...………………..…………………..บาท
ส่งชําระมาแล้ว……………………………………………………….งวด
เป็นเงิน…………………………………………………………………บาท
ยังค้างชําระ……………………….…………………………...……..งวด
อนุมัติ
เป็นเงิน……………………………………………….………….….…บาท
(2) ผู้ค้ําประกันรายใหม่ นาย/นาง/น.ส. ……….………………
………………………………………………………………….……………….
เลขทะเบียนที…่ ……………….…สังกัด……………..…………………
มีเงินค่าหุ้น……………………….…………………………….…….บาท
และมีหนีเ้ งินกู้………………..…………………………..…………บาท
มีสิทธิ์ค้ําประกันเงินกู้สามัญได้…………..……….ราย เห็นควร
นําเสนอประธานกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ด ที่ 26
ครั้ ง ที่ 14/2541 เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2542
ในกรณีที่สมาชิกขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญให้นําเสนอ
ประธานกรรมการหรื อ รองประธานกรรมการพิ จ ารณา
อนุมัติแล้วรายงานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกที่แนบ
มาพร้อมนี้

หนังสือกู้ที่………..../………...
ชื่อผู้ก…ู้ …………………………

ทะเบียนผู้คา้ํ ประกัน
เล่ม……….…….หน้า……………..

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกู้สามัญ
ที…
่ …………/………….
ชื่อผู้ค้ําประกัน………………………………………..
วันที่……………………………………………
ข้าพเจ้า…………………….……………………..………อายุ……….……ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที…่ ………………….…….รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง………………..…………….…….…………....
สังกัด………………………………..…………………………..ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…………………….…ถนน…………….……..…………
ตําบล/แขวง…………………….…………….อําเภอ/เขต……………………..………………………จังหวัด……………………………………..
โทรศัพท์…………………..……...เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ .............................................................................(13 หลัก)
ขอทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่ ิน จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ําประกันจะใช้คําว่า“สหกรณ์”
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้ก)ู้ ………………………………….….…..…...............…….กู้เงินไปเป็นจํานวนเงิน
.......…………….…….………….บาท (……….....………………..…………………..………………………………..) ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่
......................./..................ลงวันที่.............................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมค้ําประกันหนี้จํานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2 ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยู่ก่อนสัญญานี้แล้ว การนําเงินค่าหุ้นมาชําระหนี้เงินกู้
ต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์
ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวด
ชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ชําระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้า พเจ้า หลุด พ้น จากการค้ํ าประกั นรายนี้ จนกว่า ผู้ ที่ข้ าพเจ้ า ค้ํา ประกั น ไว้ นี้จ ะได้ ให้ สมาชิ ก อื่น ซึ่ งคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชําระให้สหกรณ์
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วยโดยข้าพเจ้าได้ทําหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามหนังสือกู้สําหรับ
เงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6 ผู้ค้ําประกันสัญญาว่า ถ้าผู้ค้ําประกันย้ายที่อยู่จากภูมิลําเนาดังกล่าวข้างต้นในหนังสือค้ําประกันนี้
ผู้ค้ํ า ประกั น มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ส หกรณ์ ท ราบโดยทั น ที มิ ฉ ะนั้ น ผู้ ค้ํ า ประกั น จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายใด ๆ
ที่สหกรณ์อาจได้รับจากการละเลยไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวตามข้อนี้ด้วย
/ข้อ 7 ผู้ค้ําประกัน...
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ข้อ 7 การค้ําประกันย่อมผูกพันผู้ค้ําประกันอย่างสมบูรณ์ตามสัญญากู้สําหรับเงินกู้สามัญและหากผู้กู้ได้ยื่น
คําร้องหรือทําบันทึกข้อตกลงต่อผู้ให้กู้เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวด หรือจํานวนเงินผ่อนชําระต่องวดโดยบอกกล่าวและได้รับ
ความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนชําระให้ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้
ในเหตุ ผิ ด นั ดทางกฎหมาย และยิ น ยอมให้ ถื อ ว่ าคํ า ร้ อ งหรื อบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงซึ่ ง ได้ ทํ า ขึ้น ภายหลั ง หนั ง สื อ กู้ ฉ บั บ นี้
ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือค้ําประกันนี้ด้วย
แม้จะปรากฏตามข้ออ้างว่าผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าทําหนังสือกู้ที่กล่าวแล้วด้วยความสําคัญผิด
อย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ โดยผู้ค้ําประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือสําคัญผิดหรือไม่ก็ตาม และผู้ค้ําประกัน
ไม่พ้นจากความรับผิดอันได้ให้หรืออาจได้ให้ไว้แก่สหกรณ์ในขณะทําหนังสือค้ําประกันนี้
ข้อ 8 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือค้ําประกันนี้ ข้าพเจ้าผู้ค้ําประกันยินยอม
ให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขตอํานาจในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์
หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว
และให้ถือ ว่าคํ าเตื อนสํา หรับ ผู้ค้ํา ประกันเป็นส่ว นหนึ่ งของหนั งสือ ค้ําประกัน ด้วย จึง ได้ล งลายมือชื่ อไว้ เป็น สําคั ญ
ต่อหน้าพยาน
……………….………....……………………. ผูค้ ้ําประกัน
(………………………….……………………)
………………………....…………………….. พยาน
(……………….….....……………………….)
ตําแหน่ง ………………………....……………………..
สังกัด ………………………....……………………..
เลขทะเบียนสมาชิก .…………………….……………….…………

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ



โสด



หย่า



ม่าย

คํายินยอมของคู่สมรส
(ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่…………………………………………………..……
วันที…่ ……………………………………….…………………
ข้าพเจ้า นาย/นาง………….............................................................………………...…….……..เป็นสามี / ภรรยาของ
นาย/นาง..........................……………………………..……….(ผู้ค้ําประกัน) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้
สามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ตามหนังสือค้ําประกันข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
……………….………....……………………. คู่สมรสผู้ให้คํายินยอม
(………………………….……………………)
………………………....…………………….. ผู้ค้ําประกัน
(……………….….....……………………….)

