รำยกำรเอกสำรที่ยื่นต่อสหกรณ์ฯ ในกำรขอเปลี่ยนแปลงกำรค้ำประกัน
- เอกสำรประกอบกำรยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันรำยใหม่
1. เอกสำรของผู้กู้
o หนังสือนำส่ง (ออกจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กู้)
o แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
o สำเนำบัตรประชำชน
2. เอกสำรของผู้ค้ำประกันรำยใหม่
o หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ
o สำเนำบัตรประชำชน, สำเนำบัตรรำชกำร และสำเนำทะเบียนบ้ำน
o ใบเปลี่ยนแปลงคำนำหน้ำนำม/ ชื่อ / นำมสกุล (ถ้ำมี)
o ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่ำ (ถ้ำมี)
o สำเนำบัตรประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนคู่สมรส
o คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (ต้องให้ผู้บังคับบัญชำรับรองเอกสำร)
หมำยเหตุ : รำยละเอียดสัญญำเงินกู้ของผู้กู้ สำมำรถตรวจสอบได้โดยกำรเข้ำระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล

เข้ำสู่ระบบเพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลสัญญำเงินกู้

คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
เขียนที่.........................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ...................
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนเทศบำล จำกัด
ข้ำพเจ้ำ....................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่..........................
ตำแหน่ง.................................... สังกัด.............................................ตำบล..............................อำเภอ...................................
จังหวัด......................................โทรศัพท์มือถือ..................................ได้กู้เงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนเทศบำล จำกัด
ตำมหนั งสื อ เงิ น กู้ ส ำมั ญ เลขที่ สั ญ ญำ........................................................... ลงวั น ที่ . .........................................
โดยมี นำย/นำง/นำงสำว............................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่.............................เป็นผู้ค้ำประกันเดิม
ซึ่งข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันรำยใหม่ คือ นำย/นำง/นำงสำว...........................................................
สมำชิกเลขทะเบียนที่..........................แทนผู้ค้ำประกันเดิม เนื่องจำก...............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จึ งเรี ย นมำเพื่ อ อนุ มัติ ใ ห้ข้ ำ พเจ้ำ เปลี่ ย นแปลงผู้ ค้ำ ประกั นข้ ำ งต้ น ตำมสั ญญำเงิ นกู้ สำมั ญของสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงำนเทศบำล จำกัด
ขอแสดงควำมนับถือ

ลงชื่อ...............................................................
(………………………………………...….............…….)
สมำชิกเลขทะเบียนที่......................................
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(………………………………………...….............…….)
ลงชื่อ...............................................................พยำน
(………………………………………...….............…….)
เจ้ำหน้ำที่เทศบำลผูซ้ ึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ
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รหัสแบบพิมพ์ 12 กุมภำพันธ์ 2558
(แก้ไข 22 กรกฎำคม 2563)

หนังสือค้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ
วันที…่ …………………………………………………………
ข้าพเจ้า...........................................................เกิดวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................  เป็นข้าราชการ ตาแหน่ง................................................................. ระดับ...................
 เป็นลูกจ้างประจา ตาแหน่ง............................................  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง...............................................
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่.......................
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ --- วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ที่อยู่ที่ทางาน...........................................
เลขที่..................หมู่ที่.................ถนน....................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย…์ …………….. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ถนน.....................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย…์ ………………….
โทรศัพท์บา้ น........................................... โทรศัพท์ที่ทางาน............................................โทรศัพท์มือถือ.................................................
ได้ทาหนังสือคาประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด ซึง่ ต่อไปนีเรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
กู้เงิน จานวน..........................................................บาท (.........................................................................................) ตามหนังสือเงินกู้สามัญ
เลขที่สัญญา..................................................... ลงวันที่..................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมคาประกันหนีดังกล่าวพร้อมดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีนันด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคาประกันหนีดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี อัตรา
ดอกเบีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเงินกู้สามัญนันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพัน
นัน ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจาก
การคาประกันรายนี จนกว่าผู้ทขี่ ้าพเจ้าคาประกันไว้นีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็น
ผู้คาประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนีโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้จา่ ยเงินได้รายเดือน บาเหน็จ บานาญ
หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะพึงจ่ายให้ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนีทังสินที่ข้าพเจ้าจะต้องชาระแทน
ผู้กู้ให้เสร็จสินเสียก่อนได้
ข้อ 5. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าว
เป็นหนังสือ สหกรณ์จะส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ข้าพเจ้า ตามที่อยู่ที่ทางานหรือที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี หรือที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครังหลังสุดแล้ว ให้ถือว่า ได้ส่งให้แก่
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
(โปรดพลิก)

-2ข้อ 6. กรณีที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายและสหกรณ์ฯ มิได้ฟ้องร้องบังคับเอาแก่ทายาท กองมรดก ผู้สืบสิทธิ์ หรือผู้รับช่วงสิทธิของผู้กู้
จนล่วงพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายแล้วก็ตาม ผู้คาประกันตกลงไม่ยกเหตุที่คดีขาดอายุความมรดกนันขึนเป็นข้อต่อสู้
กับสหกรณ์ฯ และยังคงยินยอมรับผิดชดใช้หนีจานวนที่ผู้กู้ยังคงค้างชาระอยู่กับสหกรณ์ฯ นันต่อไปจนครบถ้วน
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือนีตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับที่ตกลงกัน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
เป็น  โสด  สมรส  หม้าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

(ลงชื่อ)………………………………………………………ผู้คาประกัน
(…………..………………………………………….)

(ลงชื่อ)……..………………………………………….......ผู้พิมพ์/ผู้เขียน
(…………………………………………………...)

(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน

(ลงชื่อ)……...…...…………………………………….....เจ้าหน้าที่เทศบาล

(………………………………………………...) เลขทะเบียนที…่ …………… (………....…………………………………………)
ค้ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ
(กรณีผคู้ าประกันมีตาแหน่งตังแต่ อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น บริหารท้องถิ่น ระดับต้น ไม่ต้องมีการรับรอง)
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้คาประกันจริง และเห็นว่าหนังสือคาประกันนีได้ทาขึนโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...……………………………………………………………ผู้รับรอง
(………………………………………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………………………....
วันที…่ ……………………….....…………………………….....…
ค้ำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกันมีคสู่ มรส)
เขียนที…่ …………………………………………………………
วันที…่ ……………………………………………………………
ข้าพเจ้า นาย/นาง...…...………………………………..…เป็นสามี/ภรรยาของ นาย/นาง……………………...………………………
ได้ยินยอมให้นาย/นาง....………………………………………………………………เป็นผู้คาประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด
ตามหนังสือคาประกันข้างต้นนี
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………สามี / ภรรยา
(.....………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………..……พยาน
(กรณีไม่มีคู่สมรส)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมายแต่อย่างใด

...........................................................ผูค้ าประกัน
(..............................................................)

(..…………………………………………………………………)

