
 
 
 
 
 

 

วันที่.... .... .... เดอื น.. ... . ..... .... .... .... .... .... ..พ.ศ .... .... .... ..... .. 

 

เรื่อง   ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค ้ำประกันเงินกู้สำมัญ 

เรยีน   ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ้ำกัด 

  ข้าพเจ้า (ผู้กู)้.... ..... .... .... .... . ... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ......

เลขทะ เบียนส มาชิก... .... .... .... .... .... ..... ...ได้ รับเงินกู้สา มัญ ตามสัญ ญ าเลขที่... ..... .. .. .... .... .... ... มีควา มประสงค์จะขอ

เปลี่ยนแปลงผู้ ค ้าประกัน (ผู้ค ้ำเดิม) จาก....... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... ...... .... .... .... .... . .... ....

เลขทะ เบียนส มาชิก... .... .... .... .... .... .ตามห นังสือยนื ยันที่แนบท ้ายนี  ทั งนี ตั ง แต่เดื อ น .... .... ..... .... ...... ... . .... ..เป็นต้ นไป 
 

  จึงเรียนมา เพ่ือโปรดทราบ 
 

      (ลงช่ือ)..... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .....ผู้กู้ 

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

 

  ข้าพเจ้า (ผู้ค ้ำใหม่)..... ..... .... .... .... .... .. .. ..... .... .... .... .... .... ..... .... เลขทะ เบียน สมาชิก. .... .... .... .... . ......

ยินยอ มเป็นผู้ ค ้าประกันเงินกู้ สา มัญ  ขอ ง (ผู้กู)้...... .... .... .... .... ..... .... .... .. .. .... .... ..... .... .... .. .. .... .... .ดังกล่าวข้างต้น แทน 

(ผู้ค ้ำเดิม)........ .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ... .. .... .... .... .... .... ..... .... . ... .... .... .... ..... .... .... ...... .... .... .... .... ..... .... 
 

จึงเรียนมา เพ่ือโปรดทราบ 
 

      (ลงช่ือ)..... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... .....ผู้ ค ้าให ม่ 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

เอกสำรประกอบกขอเปลี่ยนแปลงผู้ค ้ำประกันเงินกู้สำมัญใหม ่

๑. ส้ำเนำสลิปเงินเดือน เดอืนปัจจุบัน 

๒. ส้ำเนำบัตรประชำชนและส้ำเนำบัตรข้ำรำชกำร  

๓. ส้ำเนำใบเสร็จสหกรณ์ฯ เดือนปัจจุบัน 

(พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง) 

 

 

 



                                   
         

  

หนังสือกู้เลขที่........................./...................... 

ช่ือผู้กู้............................................................. 
 

 

เขียนที่.................................................................... 

      วันที่............เดอืน.............................พ.ศ. ............... 
 

  ข้าพเจ้า..........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก............................... 

ต าแหน่ง..........................................................................กลุ่มงาน....................................................................... 

ส านัก.............................................................โทรศัพท์.......................................มือถอื....................................... 

                ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                      ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ขอ ท้า ห นังสือค ้าประกันให้ไว้ต่อสห กรณ์อ อ มทรัพย์ ข้าราชการฝ่ายรัฐสภ า จ้ากัด  เพ่ือเป็นห ลักฐานดังต่อไปนี  

 ข้อ 1  ตามที่..............................................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์                                   

ตามหนังสอืกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ ที่...............................วันที่................................... จ านวน...........................บาท

ข้าพเจ้ายินยอมค  าประกันจ านวนเงิน..........................บาท (................................................................) ในส่วนที่ เกิน

กว่าหุ้นซึ่งผู้กูมี้อยู่ในสหกรณ์ฯ 

 ข้อ 2  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี   อัตราดอกเบี ย  และการเรียก     

ต้นเงินกู้ก่อนก าหนด ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นั นโดยตลอดเวลา  ข้าพเจ้ายอมค  าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพัน

นั น ๆ ทุกประการ 

 ข้อ 3  ในกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงินช าระหนี   ตามที่ก าหนดไว้นั นให้แก่ผู้กู้  ข้าพเจ้าถอืว่าการผ่อน

เวลาเช่นนั นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย  จึงให้ถอืว่าขา้พเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั น ๆ ดว้ยทุกครั ง 

 ข้อ 4  เม่ือปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี สินซึ่งข้าพเจ้าค  าประกันไว้นี ให้ แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็น   

เพราะเหตุใด ๆ และสหกรณ์ได้มีหนังสอืบอกกล่าวมาให้ข้าพเจ้าทราบแล้วภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด 

ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ตามสว่นความรับผิดแห่งตน ตามมาตรา  688, 689 และ 690  

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 ข้อ 5* ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ         

ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค  าประกันรายนี   จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค  าประกันไว้นี จะได้จัดให้สมาชิกอื่น              

ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผูค้  าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 6 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี สนิให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี โดยให้ผู้บังคับบัญชา

หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่ายช าระหนี  ซึ่งข้าพเจ้าต้อง

ช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดอืนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าสง่ต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอม

ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้ให้กับสหกรณ์  และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทั งนี จนกว่าจะได้

ช าระหนี ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าไดค้  าประกันนั นโดยสิ นเชิงแล้ว  

 
*  ใ นกรณ ีท ี่ผู้ก ู้ยังมีเงินกู้รายก่อ นเห ลือ อ ยู่ดว้ ย  ข้อ คว ามตอ นนี เป ็นอ ันไ ม่ใช้  (ใ ห ้ ขีดอ อ กและใ ห ้ผู้ค ้าป ระกันลงลายมือ ช่ือ ก้ากับ ด้ว ย) 
 

( โปรดพลกิ ) 

หนังสือเปล่ียนแปลงค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ 

 
 

ค้ำเตือน  สมำชิกผู้กู้และผู้ค ้ำประกัน 

กำรปลอมแปลงเอกสำรถือเป็นควำมผิดตำม

กฎหมำยอำญำ และจะถูกด้ำเนินกำรทำงวินัย 
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หนังสือค  าประกันนี ท าไว้  ณ  วันที่ซึ่งระบุข้างต้น  และขา้พเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี โดยตลอดแล้ว

จึงไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

                           ........ .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... . ผู้ค ้าประกัน 

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

                                                       .......... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... ...พยา น 

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

                                                        ........... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .. ผู้เขีย น 

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

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

( ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส ) 

 

เขียนที่................................................................... 

วันที่....................................................................... 

 ข้าพเจ้า.........................................................เป็นสามี/ภรรยา  ของ............................................................

ได้ยินยอมให้....................................................เป็นผู้ค  าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด 

ตามหนังสือค  าประกันข้างต้นนี  

                           ........ .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... . สามี / ภ รรยา 

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

                                                      ......... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... ....พ ยา น 

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

 

 

 ขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัวและลายมือช่ือของผู้ค  าประกัน  และเห็นว่าหนังสือค  าประกันนี ได้ท าขึ น      

โดยถูกต้องแลว้ 

 

                               ............ .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... . เจ้าห น้าที่ 

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

                                        ........../ . .... .... ...../ .... .... .... . 

 

                                                              ........... .... .... .... .... ..... .... .... .... .... .... ..... .... .. ผู้จัดการสหกรณ์ 

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

                                        ........../ . .... .... ...../ .... .... .... . 

หมำยเหตุ 

๑. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อควำม 

๒. ห้ำมใช้น ้ำยำลบค้ำผิด ยำงลบ ขูดลบ 

ข้อควำมในสัญญำโดยเด็ดขำด 

๓. กำรแก้ไขให้ใช้วิธีกำรขีดฆ่ำ และลงลำยมือช่ือ

ก้ำกับเท่ำนั น  

๔. ผู้ค ้ำประกันลงนำมเป็นพยำนไมไ่ด ้

 



 

 

 

 
หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 

หรือเงินอื่นใดท่ีพึงได้รับจากราชการ ณ ท่ีจ่าย ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

เขียนท่ี  ......................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด       วันท่ี .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...............      
2559    

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าพเจ้า ............................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เลขสมาชิกสหกรณ์ ................................. ปัจจุบันเป็น ..................................................         
รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ านาญ  ในสังกัดส านักงานเลขาธิการ ................................................................ จึงท าหนังสือ
ให้ค ายินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  จ ากัด ดังนี้ 

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักการคลังและงบประมาณส านักงานเลขาธิการ ...................................................     
หรือผู้มีหน้าท่ีด าเนินการหักเงินงวดรายเดือนจากเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด
ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์
เพื่อช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าธรรมเนียม เงินฌาปนกิจ และอ่ืน ๆ ตามรายการท่ีสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เป็นล าดับแรก
ตลอดไปหลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าได้ทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดใด ๆ 
กับเจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินท้ังส้ิน 

๒. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  จ ากัด  ส่งคู่ฉบับหนังสือยินยอมฉบับนี้ให้ส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ .................................................................... ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค า
ในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้ 
จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เท่านั้น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐาน โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการช าระหนี้เสร็จส้ิน 

 
                                                                  ลงช่ือ ........................................................... ผู้ให้ความยินยอม 

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

         ลงช่ือ ........................................................... พยาน 

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

                ลงช่ือ ........................................................... พยาน 

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

 


