คําขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันเงินกู้
เขียนที่……………………..……………………
วันที…่ …………………………………………...
เรื่อง

ขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันเงินกู้โครงการ..............................................................................................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
ข้าพเจ้า……………………………..………………………………….…….เลขทะเบียนที่……..………….
ตําแหน่ง……………………………………………………….สังกัด……………………………………………………………..………
มีเงินได้รายเดือน (รวม พ.ช.ค.)……………..……….บาท ได้กู้เงินโครงการ......................................................
ตามสัญญาที่………………..…..………………..…จํานวน……………..………..…..…….บาท โดยมีผู้ค้ําประกัน ดังนี้
1. …………………………………………………………………..……….เลขทะเบียนที่.......................
2. ………………………………………………………………………..….เลขทะเบียนที่........................
บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันจาก.....................…………………
…….……………………………………………………………เป็น………………………………………………………………………..
สมาชิกเลขทะเบียนที่………………..……………ตําแหน่ง………….…………………………………………………………….
สังกัด……………………………………….……………………………….เงินเดือน…………………………….….……………บาท
เนื่องจาก......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

….……………………………………….……....ผู้กู้
(………………………………….……….……….)

หมายเหตุ ให้ผู้ค้ําประกันรายใหม่แนบสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/ลูกจ้างหรือบัตรประจําตัวประชาชน
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

สําหรับเจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียด
เรียน ผู้จัดการ
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า............................…………
………………………………..…………….………ผู้ค้ําประกันรายใหม่
 ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์  อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะค้ําประกันได้ และมีสิทธิค้ําประกันเงินกู้ได้อีก
 1 ราย
 2 ราย
ผู้ก…ู้ ……………………………………………….……………………….....
สมาชิกเลขทะเบียนที…่ …………………………………………….…..
สังกัด……………..…………………………………………………………..
มีเงินค่าหุ้น…………………………………………….……………..บาท
และมีหนีเ้ งินกู้โครงการฯ ตามสัญญาที…่ ……..…………………
จํานวน…………….………………………………………..………….บาท
ส่งชําระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด (ยกเว้นงวด
สุดท้าย) งวดละ...........................บาท จํานวน..............งวด
มี…………………………………………………………..……….…….และ
……………………………………………………….…..เป็นผู้ค้ําประกัน
ปัจจุบันได้ส่งชําระหนีม้ าแล้ว….……….………………………บาท
คงเหลือหนี้ค้างชําระ…………………….…..…………………...บาท
และผูค้ ้ําประกันรายใหม่……….……………………………………….
สมาชิกเลขทะเบียนที…่ …………………………………………….…..
สังกัด……………..…………………………………………………………..
ปัจจุบันมีเงินค่าหุ้น จํานวน……………………………….…….บาท
และมีหนีเ้ งินกู้ จํานวน….……………………………..…………บาท
จึงเห็นควรให้..............................................................
เปลี่ ย นผู้ ค้ํ า ประกั น เงิ น กู้ โ ครงการฯ ได้ ตามระเบี ย บ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมที่ ดิ น จํ า กั ด ว่ า ด้ ว ยเงิ น กู้ ส ามั ญ
และเงิ น กู้ เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2558 ข้ อ 17 (2) (ก)
และมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งที่ 14/2541 เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2542
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดพิ จ ารณาลงนามในบั น ทึ ก
ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน ประธานกรรมการ
ตามที่..…..………………………………..………………..
ได้ขอเปลี่ยนผู้ค้ําประกันเงินกู้โครงการฯ จากเดิม คือ
…..………..……………………………..………………….…มาเป็น
………………………………………………..………..………..….นั้น
ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า..........
..………………………………………………………………………….
อยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะค้าํ ประกันเงินกู้โครงการฯ ได้
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ
โปรดอนุมัติ เพื่อฝ่ายจัดการจะได้ดําเนินการต่อไป

เห็นชอบ/อนุมัติ

หนังสือค้ําประกันโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
วันที่...........................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ.......................ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนที่.............................รับราชการหรือทํางานในตําแหน่ง................................................................
สังกัด...............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…………..….......ถนน................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์.................................................เลขประจําตัวประชาชน เลขที่........................................................................(13 หลัก)
ขอทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ําประกันจะใช้คําว่า “สหกรณ์”
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้) .........................................................................................................................
กู้เงินไป เป็นจํานวนเงิน........................................บาท (.............................................................................................................)
ตามหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่............../........ลงวันที่...............................................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกันหนี้จํานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิ จ โดยตลอดแล้ ว ข้ า พเจ้ า ยอมปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ผู ก พั น นั้ น ๆ ทุ ก ประการ จนกว่ า หนี้ สิ น และค่ า สิ น ไหมทดแทน
ตลอดจนค่า ภาระติด พัน จะได้ชํา ระครบถ้ว นแล้ว ข้า พเจ้า ยอมรับ ผูก พัน ว่า การออกจากการเป็น สมาชิก ของสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ําประกันรายนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้สหกรณ์แทนผู้กู้
หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้
โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 2. ถ้าสหกรณ์ผ่อนเวลาการชําระหนี้ให้แก่ผู้กู้ จะแจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและให้ความยินยอมทุกครั้ง
หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

................................................................. ผู้คา้ํ ประกัน

.................................................................... พยาน

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

(..................................................................)
ตําแหน่ง ..................................................................
สังกัด .......................................................................
/ กรณี…

2
กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ

 โสด

 หม้าย

คํายินยอมของคู่สมรส
(ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.....................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส.............................................................................................(ผู้ค้ําประกัน) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า
เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้โ ครงการกู้ ยื ม เงิ น ดอกเบี้ ย ต่ํา ช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ต่ อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมที่ ดิ น จํา กั ด
ตามหนั ง สื อ ค้ํา ประกั น ข้ า งต้ น นี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ

....................................................... คู่สมรสผู้ให้คํายินยอม
(.....................................................)

....................................................... ผู้ค้ําประกัน
(.....................................................)

หนังสือค้ําประกันการกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
วันที่...........................................................................
ข้าพเจ้า...........................................................................................อายุ.......................ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนที่......................รับราชการหรือทํางานในตําแหน่ง...........................................................................
สังกัด.........................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที…่ ………..….......ถนน................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์.................................................เลขประจําตัวประชาชน เลขที่........................................................................(13 หลัก)
ขอทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ําประกันจะใช้คําว่า “สหกรณ์”
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้) ............................................................................................................................
กู้เงินไป เป็นจํานวนเงิน.....................................................บาท (.................................................................................................)
ตามหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยมื เงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ที่.........../........... ลงวันที่.........................................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกันหนี้จํานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพนั้น โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผู กพันนั้น ๆ ทุก ประการ จนกว่าหนี้สินและค่ าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค่า ภาระติด พั นจะได้ ชํ าระครบถ้ วนแล้ว ข้ า พเจ้ ายอมรั บ ผูก พั นว่ า การออกจากการเป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์
ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ําประกันรายนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้สหกรณ์แทนผู้กู้
หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้
โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 2. ถ้าสหกรณ์ผ่อนเวลาการชําระหนี้ให้แก่ผู้กู้ จะแจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและให้ความยินยอมทุกครั้ง
หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้คา้ํ ประกัน
(....................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูเ้ ขียน
(....................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
สังกัด ........................................................

/กรณีไม่มีคสู่ มรส…
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กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ



โสด



หย่า

 หม้าย

คํายินยอมของคู่สมรส
(ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส..............................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส..........................................................................(ผู้ค้ําประกัน) ยินยอมให้คสู่ มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ําประกัน
เงินกู้โครงการกู้ยมื เงินดอกเบีย้ ต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ตามหนังสือค้ําประกัน
ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
....................................................... คู่สมรสผู้ให้คํายินยอม
(.....................................................)
....................................................... ผู้ค้ําประกัน
(.....................................................)

