
ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่ฝ่ำยสินเชื่อ 
   1.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ค  ำประกันคนใหม่แล้ว/มีสิทธิ์ค  ำได้ 
   2.  ได้บันทึกเปลี่ยนคนค  ำประกันในสัญญำแล้ว เลขที่สัญญำกู้…………………………….. 
   3.  ตรวจสอบเอกสำรแนบค ำขอแลว้ ครบถ้วน ถูกตอ้ง 
 
  (ลงชื่อ)……………………………………………….….เจ้ำหน้ำที ่
         (…….................................……………….) 

 

ค้ำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค ้ำประกันเงินกู้สำมัญ 
เขียนที่  .................................................. 

วันที่  .................................................. 
เรื่อง ขอเปลี่ยนผู้ค ้ำประกันเงินกู้ 
เรียน ประธำนกรรมกำรเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกำฬ  จ้ำกัด 

  ข้ำพเจ้ำ  (นำย / นำง / นำงสำว)............................................................................................... ...... 
หมำยเลขทะเบียนสมำชิก...........................สัญญำกู้เลขที่............................มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนผู้ค ้ำประกัน 
จำก  (นำย / นำง / น.ส.)................................................................เลขทะเบียนสมำชิก...................ผู้ ค ้ำประกันเดิม 
เป็น  (นำย / นำง / น.ส.)................................................................เลขทะเบียนสมำชิก...................ผู้ค ้ำประกันใหม่ 
เนื่องจำก........................................................................................พร้อมเอกสำรและรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมนี  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

     ขอแสดงควำมนับถือ 

      (ลงชื่อ).....................................................ผู้กู ้
                  (.......................................................) 

ข้ำพเจ้ำ  (นำย / นำง / น.ส.).................................................................ผู้ค ้ำใหม่   ยินยอมค ้ำประกันให้   
(นำย / นำง / น.ส.).............................................................................................. และได้รับทรำบและเข้ำใจข้อผูกพัน
ในกำรค ้ำประกันเงินกู้ดังกล่ำวข้ำงต้นโดยตลอดแล้ว  จึงขอเข้ำผูกพันเป็นผู้ค ้ำประกัน แทนผู้ค ้ำประกันเดิม 

                   (ลงชื่อ).....................................................ผู้ค ้ำประกันใหม่ 
                            (.......................................................) 
 
 

                             (ลงชื่อ).....................................................ผู้อนุมัติ 
                     (.......................................................)  

                 
 
 
 



สัญญำค  ำประกันเลขที่ .................................... 
ชื่อผู้กู้ ............................................................... 
สัญญำกู้เงินเลขที่.............................................. 

สัญญาค ้าประกัน 
เขียนที่ ............................................................ 

วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................ 
 

 ข้ำพเจ้ำ ............................................................. เลขประจ ำตัวประชำชน ...................................  อำยุ .......... 
ปีสมำชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถำนภำพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่ำ  (  ) หม้ำย                    
ต ำแหน่ง ........................................... อัตรำเงินเดือน ........................ บำท โรงเรียน/หน่วยงำน 
.....................................อ ำเภอ ................................ จังหวดั .............. ......... โทรศัพท์(บ้ำน)..........................โทรศัพท์
(มือถือ).............................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ ............................................................. เลขประจ ำตัวประชำชน ...................................  อำยุ .......... 
ปีสมำชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถำนภำพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่ำ  (  ) หม้ำย                    
ต ำแหน่ง ........................................... อัตรำเงินเดือน ........................ บำท โรงเรียน/หน่วยงำน 
.....................................อ ำเภอ ................................ จังหวดั ....................... โทรศัพท์(บ้ำน)..........................โทรศัพ ท์
(มือถือ).............................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ ............................................................. เลขประจ ำตัวประชำชน ................................... อำยุ .......... 
ปีสมำชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถำนภำพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่ำ  (  ) หม้ำย                    
ต ำแหน่ง ........................................... อัตรำเงินเดือน ....... ................. บำท โรงเรียน/หน่วยงำน 
.....................................อ ำเภอ ................................ จังหวดั ....................... โทรศัพท์(บ้ำน)... .......................โทรศัพท์
(มือถือ).............................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ ............................................................. เลขประจ ำตัวประชำชน ................................... อำยุ .......... 
ปีสมำชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถำนภำพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่ำ  (  ) หม้ำย                    
ต ำแหน่ง ........................................... อัตรำเงินเดือน ........................ บำท โรงเรียน/หน่วยงำน 
.....................................อ ำเภอ ................................ จังหวดั ....................... โทรศัพท์(บ้ำน)... .......................โทรศัพท์
(มือถือ).............................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ ............................................................. เลขประจ ำตัวประชำชน ...................................  อำยุ .......... 
ปีสมำชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถำนภำพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่ำ  (  ) หม้ำย                    
ต ำแหน่ง ........................................... อัตรำเงินเดือน ........................ บำท โรงเรียน/หน่วยงำน 
.....................................อ ำเภอ ................................ จังหวดั ....................... โทรศัพท์(บ้ำน)..........................โทรศัพท์
(มือถือ).............................. 
 



 
ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “ผู้ค ้าประกัน” 
 ข้อ 1. ตำมท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกำฬ จ ำกัด ได้ตกลงให้ 
.............................................................................กู้เงินไปเป็นจ ำนวนเงิน ......................... ....................... บำท 
(..........................................................................................) เพ่ือ
.................................................................................................................... ตำมสัญญำกู้เงินเลขท่ี .........../................ 
ลงวันที่............. เดือน...................................... พ.ศ. ................. ผ่อนส่งช ำระแบบ 
.......................................................... งวดละ ...................................................... บำท 
(........................................................................ .....................................)พร้อมด้วยดอกเบี ยอัตรำร้อยละ .................... 
ต่อปี รวม................................... งวด (.....................................................)ตั งแต่เดือน
......................................................... เป็นต้นไป จนกว่ำจะช ำระเสร็จสิ น และผู้กู้ได้รับเงินไปจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
บึงกำฬ จ ำกัด ครบถ้วนแล้วเป็นหนี ที่สมบูรณ์โดยข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมค  ำประกันกำรช ำระหนี เงินต้น ดอกเบี ยและ
ค่ำเสียหำยตำมสัญญำกู้ดังกล่ำว 
 
 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหนี  อัตรำดอกเบี ย และกำรเรียกคืนเงินกู้
ก่อนถึงก ำหนดดังที่กล่ำวไว้ในสัญญำกู้นั นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมค  ำประกันและปฏิบัติตำมข้อผูกพันนั นๆ ทุก
ประกำร และยินยอมให้สหกรณ์ฯ ผู้ให้กู้หักเงินได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดทุกประเภทของข้ำพเจ้ำช ำระหนี ตำมสัญญำนี  
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประกำร 
  
 ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันว่ำกำรท่ีข้ำพเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ฯนี ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ไม่
เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค  ำประกันรำยนี  จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำค  ำประกันไว้นี จะได้จัดให้สมำชิกอ่ืน ซึ่ง
คณะกรรมกำรของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค  ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ 
 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องช ำระหนี ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ หลังจำกสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำว
ให้แก่ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด ข้ำพเจ้ำให้สิทธิสหกรณ์ฯผู้ให้กู้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชำหรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดข้ำพเจ้ำ หักจ ำนวนเงิน ณ ที่จ่ำย ช ำระหนี  ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องช ำระให้
สหกรณ์ฯ จำกรำยได้เงินได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดของข้ำพเจ้ำส่งต่อสหกรณ์ฯได้ด้วย โดยข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือให้สิทธิ์
ดังกล่ำวนี ไว้กับสหกรณ์ฯจนกว่ำจะได้ช ำระหนี ตำมหนังสือกู้เงินสำมัญที่ข้ำพเจ้ำได้ค  ำประกันนั นโดยสิ นเชิงแล้ว 
 
 ข้อ 5. หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ฯทรำบเป็นหนังสือโดย
ทันที 
 
 ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือมอบสิทธิให้ผู้บังคับบัญชำหักเงินได้รำยเดือนและเงินได้อ่ืน จ ำนวน 3 ฉบับ มอบ
ให้สหกรณ์ฯ หน่วยงำนต้นสังกัด และส ำหรับข้ำพเจ้ำเก็บไว้เป็นหลักฐำน 
  
 ผู้ค  ำประกันได้อ่ำน และเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้วจึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน 
 
 
 
 
 
 
 



 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค  ำประกัน 
           (.........................................................................)สมำชิกสหกรณ์ 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม 
           (.........................................................................) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค  ำประกัน  
           (.........................................................................)สมำชิกสหกรณ์ 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม  
           (.........................................................................) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค  ำประกัน 
           (.........................................................................)สมำชิกสหกรณ์ 
 
   (ลงชื่อ) ............................................................... ....... คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม 
           (.........................................................................) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค  ำประกัน  
           (.........................................................................)สมำชิกสหกรณ์ 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม  
           (.........................................................................) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค  ำประกัน  
           (.........................................................................)สมำชิกสหกรณ์ 
 
   (ลงชื่อ) ................................................. ..................... คู่สมรสผู้ให้ควำมยินยอม 
           (.........................................................................) 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... พยำน  
           (.........................................................................)สมำชิกสหกรณ์ 
 
   (ลงชื่อ) ...................................................................... พยำน / ผู้บังคับบัญชำขั นต้น  
           (.................................................................. .......) 
 
 


