หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้
วันที.่ ..............เดือน...............................พ.ศ........................
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้โครงกำรพิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม
เรียน คณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ำรวจภูธรจังหวัดล้ำปำง จ้ำกัด
ข้ำพเจ้ำ..........................................................................................................................................
สังกัด.............................................สมำชิกเลขทะเบียนที่.........................มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
เงินกู้โครงกำรพิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม สัญญำเงินกู้ที่......................................................................
ลงวันที่............................................ จ้ำนวนเงินกู้.................................... (....................................................................)
ปัจจุบันมีหนีคงเหลือจ้ำนวน .......................................................(................................................................................)
จำกผู้ค้ำประกันคนเดิม...................................................................................................................
สังกัด.......................................สมำชิกเลขทะเบียนที่...........................เนื่องจำก.........................................................
เป็นผู้ค้ำประกันคนใหม่ คือ............................................................................................................
สังกัด.......................................สมำชิกเลขทะเบียนที่....................ทังนีตังแต่วันที่.......................................เป็นต้นไป
ขอแสดงควำมนับถือ
............................................................(ผู้กู้)
(............................................................)
ข้ำพเจ้ำ............................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่..............................
ในฐำนะผู้ค้ำประกันคนใหม่ยินยอมเป็นผู้ค้ำประกันตำมสัญญำเงินกู้โครงกำรพิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ
เสริม ข้ำงต้นทุกประกำรและข้ำพเจ้ำได้แนบหนังสือค้ำประกันและเอกสำรประกอบมำพร้อมนี
ขอแสดงควำมนับถือ
...........................................................(ผู้ค้ำประกัน)
(............................................................)
**เอกสำรเปลี่ยนคนค้ำประกัน
1.ส้ำเนำบัตรข้ำรำชกำรผู้ค้ำใหม่,คู่สมรส พร้อมรับรองส้ำเนำ
2.ส้ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ค้ำใหม่,คู่สมรส, พร้อมรับรองส้ำเนำ
3.ส้ำเนำทะเบียนสมรสผู้ค้ำใหม่ พร้อมรับรองส้ำเนำ
4.หำกมีกำรเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ต้องมีหนังสือเปลี่ยนแปลง ชื่อ- สกุล
5.สลิปกรมบัญชีกลำงเดือนล้ำสุด(เงินเดือนคงเหลือ 3,000 บำท)

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้
ครังที่............ ลงวันที่......................................
....................................................
(....................................................)

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

ค้ำเตือน ผู้ค้ำประกันต้องกรอกข้อมูลด้วยลำยมือ
ตนเอง โดยถูกต้องและครบถ้วนด้วยหมึกสีน้ำเงิน
สหกรณ์ได้รับกำรยกเว้น

หนังสือค้ำประกันส้ำหรับเงินกู้พิเศษเพือ่ กำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม

ไม่ต้องติดอำกรแสตมป์
ตำมประมวลรัษฎำกร

เขียนที…
่ …...…..……….…………………
วันที่.............................................................
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………..…..………..สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ำรวจภูธรจังหวัดล้ำปำง จ้ำกัด
เลขทะเบียนที่………….....….อำยุ.....................ปี เลขที่ บัตรประจ้ำตัวประชำชน / บัตรข้ำรำชกำร...................................................
เป็น………..………………….………….... สัง กัด ….………..………….......ต้ำแหน่ง .....................................................................
ได้รับเงิ นเดือน/ค่ำจ้ำง เดือนละ.....................................บำท ที่อ ยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่ …….….…หมู่ที่ ..……..ถนน…….…………..
ต้ ำ บล/แขวง………………….….อ้ ำเภอ/เขต….……...…..….……จั ง หวั ด …………..……....……รหั ส ไปรษณี ย์ . ...........................
โทรศัพท์………..…...……….… ได้ท้ำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ำรวจภูธรจังหวัดล้ำปำง จ้ำกัด ซึ่งต่อไปนีใน
หนังสือค้ำประกันนีจะใช้ค้ำว่ำ “สหกรณ์ฯ” เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี
ข้อ 1. ตำมที่สหกรณ์ฯได้ให้…………………………….…….………………………..………….............กู้เงิน จ้ำนวนเงินกู้
.................................................บำท (.....................................................................................) ตำมค้ำขอกู้และสัญญำเงินกู้พิเศษเพือ่ กำร
ลงทุนประกอบอำชีพเสริม ที…
่ ……..…./…………..ลงวันที…
่ ………………………………........ และผู้กู้ได้รับเงินไปจำกสหกรณ์ฯ โดย
ถูกต้องแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ำประกันหนีดังกล่ำวพร้อมดอกเบียและค่ำสินไหมทดแทนตลอดจน ค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ แห่งหนี
นันด้วย และในกรณีที่มีเหตุจ้ำเป็นที่สหกรณ์ฯต้องเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบียเงินกู้ ข้ำพเจ้ำยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบียได้
ตำมที่สหกรณ์ฯเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยสหกรณ์ฯไม่ต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบล่วงหน้ำก็ได้
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ ำได้ ยิน ยอมค้ำประกัน หนี ดังกล่ำวตำมข้ อ 1 และรับ ทรำบข้ อผู กพัน ของผู้ กู้ในเรื่อ งกำรส่ งเงินงวดช้ำระหนี
อัตรำดอกเบีย และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ ในค้ำขอกู้และสัญญำเงินกู้ พิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม
นั น โดยตลอดแล้ ว ข้ ำ พเจ้ ำ ยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ำมข้ อ ผู ก พั น นั นๆ ทุ ก ประกำร จนกว่ ำ หนี สิ น และค่ ำ สิ น ไหมทดแทน ตลอดจน
ค่ำภำระติดพันจะได้ช้ำระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ ฯ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้น
จำกกำรค้ ำประกัน รำยนี จนกว่ ำ ผู้ ที่ ข้ ำพเจ้ ำค้ ำประกั น ไว้ นี จะได้ ใ ห้ สมำชิ กอื่ น ซึ่ ง คณะกรรมกำรด้ ำ เนิ น กำรของสหกรณ์ ฯ เห็ น
สมควรเข้ำเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องช้ำระหนีสินให้แก่สหกรณ์ ฯแทนผู้กู้ หลังจำกสหกรณ์ฯได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำ
แล้วภำยในหกสิบ วันนับแต่วันที่ลูกหนีผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอมช้ำระหนีโดยให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนและ
เงินอื่นใดของข้ำพเจ้ำ หักจ้ำนวนเงิน ณ ที่จ่ ำย ช้ำระหนีซึ่งข้ำพเจ้ ำต้องช้ำระให้สหกรณ์ ฯจำกเงินได้รำยเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้ำพเจ้ำส่งต่อสหกรณ์ฯด้ว ย หำกเงินได้รำยเดือนไม่เพียงพอช้ำระหนีผู้กู้ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่น
ใดที่ ข้ำพเจ้ ำจะได้ รับช้ ำระหนี แทนผู้กู้ก่อนจนกว่ำจะครบถ้วนทุกๆปี หำกข้ำพเจ้ำไม่ไ ด้ท้ำหนั งสือ ยินยอมให้ถื อควำมยิน ยอมตำม
สัญญำฉบับนีเสมือนหนึ่งว่ำข้ำพเจ้ำได้ให้ ควำมยินยอมเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วควำมยินยอมนีให้มีอยู่ตลอดไปและให้มีผลบังคับ
ได้ตำมกฎหมำย ทังนีจนกว่ำจะได้ช้ำระหนีตำมค้ำขอกู้และสัญญำเงินกู้พิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริมของสมำชิกสหกรณ์ ฯ
ที่ข้ำพเจ้ำได้ ค้ำประกันนันได้รับกำรช้ำระโดยสินเชิงแล้ว
ข้อ 5.ในกำรส่งหนังสือบอกล่ำวทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังข้ำพเจ้ำให้ส่งไปตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในหนังสือค้ำประกัน
นีให้ ถื อ ว่ ำข้ำพเจ้ ำได้รั บ ทรำบหนัง สื อ แล้ ว หำกข้ ำพเจ้ ำเปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู่ ที่ไ ด้ แ จ้ ง ในหนั ง สื อ ค้ ำประกัน ฉบั บนี ข้ ำพเจ้ำจะแจ้ ง ให้
สหกรณ์ฯ ทรำบเป็นหนังสือโดยทันทีหำกไม่แจ้งให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำมีภูมิล้ำเนำตำมที่ให้ไว้

-2 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ำประกันนีโดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส้ำคัญ

ลงชื่อ……….……………………….….ผู้ค้ำประกัน
(…………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………..พยำน
(…………………………………….)
ลงชื่อ………………………………....พยำน
(…………………………………….)

ค้ำยินยอมของคู่สมรส
เขียนที…
่ …………….……………………….
วันที่……...........................................................
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/ยศ…………….….…….…..………….…เป็นคูส่ มรสของ.............................…..………………..……
ยินยอมให้คู่สมรสของข้ำพเจ้ำ เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้พิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริมจำกออมทรัพย์ต้ำรวจภูธรจังหวัด
ล้ำปำง จ้ำกัด และได้รับทรำบเงื่อนไขในสัญญำ ตำมหนังสือค้ำประกันเงินกู้ข้ำงต้นนี และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส้ำคัญ
ลงชื่อ……………………………………….คู่สมรสผู้ให้ค้ำยินยอม
(..…………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………….ผู้ค้ำประกัน
(..…………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………….พยำน
(..…………………………………….)

ในกรณีไม่มีคู่สมรส (โสด,หย่ำ,หม้ำย )
ข้ำพเจ้ำ..........................................................ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่มีคู่สมรส ไม่ว่ำจะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมำย หำก
ข้ำพเจ้ำให้ถ้อยค้ำเท็จ ให้ใช้ถ้อยค้ำนียันข้ำพเจ้ำในทำงคดีอำญำได้
ลงชื่อ ........................................................ผู้ค้ำประกัน
(........................................................)
ลงชื่อ……………………………………….พยำน
(..………………………….……….)

