
 

คําขอเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกันเงินกู 

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

                                                                             วันท่ี........................................................... 

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกันเงินกู 

เรียน    ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย  จํากัด 

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................

มีความประสงคจะขอเปลี่ยนผูคํ้าประกันเงินกู สัญญากูเลขท่ี............................................................................................ 

จาก (นาย / นาง / นางสาว)...............................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.....................ผูคํ้าประกันเดิม  

เปน (นาย / นาง / นางสาว)...............................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.....................ผูคํ้าประกันใหม

พรอมเอกสารและรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

        ขอแสดงความนับถือ 
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ยินยอมใหเปลี่ยนผูคํ้าประกัน 

ลงชื่อ...........................................................ผูคํ้าประกันเดิม 
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หนังสอืค้ําประกันสาํหรับเงนิกูสามัญ 

ในหนีอ้ันสมบูรณ 

เลขท่ี................/................. 

วันท่ี...................................................... 

ขาพเจา....................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

ทะเบียนเลขท่ี.......................อายุ..............ป บัตรประจําตัวประชานชน/ขาราชการ เลขท่ี...................................................... 

รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง…………………………………………………………..……สังกัด......................................... 

ไดรับเงินไดรายเดือน.............................................บาท 

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี.....................หมูท่ี............ถนน......................................ตําบล/แขวง................................................... 

อําเภอ/เขต............................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.......................... 

ได ทําหนังสือ คํ้าประกันไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํา กัด  ซ่ึ งตอไปนี้ ในหนังสือคํ้าประกันนี ้                  

จะใชคําวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

ขอ ๑.  ตามท่ีสหกรณไดให นาย/นาง/น.ส. ..............................................................................กูเงินจากสหกรณ 

เปนจํานวนเงิน......................................................  (........................................................................) ตามหนังสือเงินกูสามัญ      

ท่ี.............../...............ลงวันท่ี...............................................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอม

คํ้าประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย 

ขอ ๒.  ขาพเจาไดยินยอมคํ้าประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ ๑. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวด

ชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอด

แลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน 

จะไดชําระครบถวนแลว  

ขอ ๓.  ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจา

หลุดพนจากการคํ้าประกันรายนี้ จนกวาผูท่ีขาพเจาคํ้าประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของ

สหกรณ เห็นควรเขาเปนผูคํ้าประกันแทนขาพเจา 

ขอ ๔. ในกรณีท่ีขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก

ขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงิน

ไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ท่ีจาย ชําระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือน

และเงินอ่ืนใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับ

สหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ท้ังนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินกู้สามัญท่ีขาพเจาไดคํ้าประกัน 

โดยสิ้นเชิงแลว 

      

หนังสือกูท่ี...................../...................... 

ชื่อผูกู.................................................... 

สหกรณไดรับยกเวน       

ไมตองติดอากรแสตมป 

ตามประมวลรัษฎากร 

เอกสารประกอบหนังสือคํ้าประกัน 

 หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามญั 

  (ตามแบบที่สหกรณกําหนด) 

 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 

ผูคํ้าประกัน และคูสมรส (ถามี) 

 สําเนาใบสําคัญการสมรส / ใบสําคัญ 

การหยา / มรณบัตร (ของคูสมรส) / 

ใบเปล่ียนแปลงชื่อ –ชื่อสกุล (ถามี) 



ขอ ๕.  ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจามอบไวให

สหกรณเพ่ือแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ท่ีจายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จน

สิ้นเชิงแลว 

ขอ ๖.  หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือคํ้าประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

.....................................................................ผูคํ้าประกัน 

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

.....................................................................พยาน (เลขท่ีสมาชิก....................) 

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

.....................................................................พยาน (เจาหนาท่ีการเงินประจําหนวย) 

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

 

 

หมายเหตุ : ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรขาราชการ ของผูค้ําประกันและคูสมรส ไวประกอบเปน

หลักฐานดวย 

     

คํายินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูคํ้าประกันมีคูสมรส) 

เขียนท่ี………………….………………………………….. 

วันท่ี................................................................................ 

ขาพเจา นาย/ นาง/ น.ส. ..........................................................................................เปนคูสมรสของ 

นาย/ นาง/ น.ส. ....................................................................................ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูคํ้าประกัน

เงินกูสามัญของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ตามหนังสือคํ้าประกันเงินกูขางตนและขาพเจา          

ไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

......................................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

 .......................................................................ผูคํ้าประกัน 

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



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
เขียนท่ี………………………………………………………….. 

วันท่ี....................................................................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ.............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.........

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................ ...........

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด....................................................

ตําแหนง..........................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จาํกัด เลขทะเบียนสมาชิก....................... 

มีความประสงคใหสวนราชการ / หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน และนําสงใหสหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือ 

ใหความยินยอมไวกับสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ดังน้ี 

ขอ ๑.   ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ

จากทางราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงให 

ในแตละเดือนและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืนแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ ๒.   กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ี

ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงาน ท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาพึงไดรับจาก

ทางราชการตามขอ ๑. ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงและสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันใหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง 

ขอ ๓.   การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไมวากรณีใดตามขอ ๒. เมื่อไดหักชําระหน้ีแกทาง

ราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

ขอ ๔.   หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ ๓. น้ี ใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมน้ี

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ หรือพนภาระหน้ีสินท่ีขาพเจามีตอสหกรณ เวนแตจะได

รับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

ขอ ๕.    ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน ท่ีขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือสงชําระหน้ี ชําระคา

หุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมใน

หนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขาพเจา

สังกัดอยูเพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

หนังสือน้ีทําข้ึน ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงใหไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ฉบับท่ีสองเก็บไว 

กับสมาชิก 

ลงชื่อ.............................................................ผูใหคํายินยอม    ลงชื่อ..................................................พยาน (ผูบังคับบัญชา)/(เจาหนาที่ 

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

 ลงชื่อ...................................................พยาน (เจาหนาที่การเงิน) 

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

  

ฉบับนี้ของสหกรณ

เฉพาะขาราชการบํานาญ)



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
เขียนท่ี………………………………………………………….. 

วันท่ี....................................................................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ.............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.........

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................ ...........

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด....................................................

ตําแหนง..........................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จาํกัด เลขทะเบียนสมาชิก....................... 

มีความประสงคใหสวนราชการ / หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน และนําสงใหสหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือ 

ใหความยินยอมไวกับสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ดังน้ี 

ขอ ๑.   ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ

จากทางราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงให 

ในแตละเดือนและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืนแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ ๒.   กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ี

ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงาน ท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาพึงไดรับจาก

ทางราชการตามขอ ๑. ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงและสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันใหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง 

ขอ ๓.   การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไมวากรณีใดตามขอ ๒. เมื่อไดหักชําระหน้ีแกทาง

ราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

ขอ ๔.   หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ ๓. น้ี ใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมน้ี

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ หรือพนภาระหน้ีสินท่ีขาพเจามีตอสหกรณ เวนแตจะได

รับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

ขอ ๕.    ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน ท่ีขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือสงชําระหน้ี ชําระคา

หุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมใน

หนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขาพเจา

สังกัดอยูเพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

หนังสือน้ีทําข้ึน ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงใหไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ฉบับท่ีสองเก็บไว 

กับสมาชิก 

ลงชื่อ.............................................................ผูใหคํายินยอม   ลงชื่อ..................................................พยาน (ผูบังคับบัญชา)/(เจาหนาที่ 

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

ลงชื่อ.................................................พยาน (เจาหนาที่การเงิน) 

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

  

ฉบับนี้ของสมาชิก

เฉพาะขาราชการบํานาญ)



คําเตือนสําหรับผูคํ้าประกัน 

กอนท่ีจะลงนามในสัญญาคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคํ้าประกัน 

ใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูคํ้าประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะทําสัญญาคํ้าประกัน 

การท่ีผูคํ้าประกันลงนามในสัญญาคํ้าประกันกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด เพ่ือคํ้าประกัน 

หนี้ตามสัญญากูยืมเงินเลขท่ี...........................................ลงวนัท่ี................................................................ระหวางสหกรณ 

ออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด กับ นาย / นาง  / นางสาว.......................................................................................

ผูคํ้าประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑.  ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดอยางจํากัดไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในสัญญากูยืมเงิน 

๒.  ผูคํ้าประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินท่ีผูกูคางชําระกับผูใหกูตามสัญญากูยืมเงินและอาจตองรับผิด

ชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอ่ืนๆ อีกดวย 

๓.  เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูคํ้าประกันชําระหนี้ท้ังหมดท่ีผูกูคางชําระ 

โดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรองหรือบังคับเอาจากผูกูกอน 

๔.  ผูคํ้าประกันไมหลุดพนจากความรับผิดแมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู 

นอกจากท่ีกลาวไวขางตนแลว ผูคํ้าประกันยังมีหนาท่ีและความรับผิดตางๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญาคํ้าประกัน 

ขาพเจาไดเตือนและรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

ลงชือ่............................................................................ ผูคํ้าประกัน 

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

ลงชือ่.......................................................................... เจาหนาท่ีสหกรณ หรือ 

      (.........................................................................) เจาหนาท่ีการเงินประจําหนวย 
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