เขียนที..........................................................
วันที...............................................................
เรื อง ขอเปลียนแปลงผูค้ าประกั
ํ
น
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จํากัด
ตามที(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................สมาชิกเลขที..................
ตําแหน่ง............................................กูเ้ งินกูส้ ามัญโดยมี(นาย/นาง/นางสาว)......................................................
สมาชิกเลขที..................ตําแหน่ง........................................และ(นาย/นาง/นางสาว)...........................................
สมาชิกเลขที..................ตําแหน่ง........................................เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นนัน ข้าพเจ้าขอเปลียนผูค้ าประกั
ํ
น
จากผูค้ าประกั
ํ
นเดิม(นาย/นาง/นางสาว)......................................สมาชิกเลขที...................ตําแหน่ง..................
เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นใหม่คือ(นาย/นาง/นางสาว)................................................................สมาชิกเลขที...................
ตําแหน่ง..........................เนื องจาก.....................................................................................................................
โดยผูค้ าประกั
ํ
นร่ วม(นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สมาชิกเลขที..........................
ตําแหน่ง…………………………….ยินยอมให้เปลียนผูค้ าประกั
ํ
นพร้อมแนบเอกสารของผู้คําประกันรายใหม่
สํ าเนาบัตรของผู้กู้และผู้คําประกันร่ วมมาพร้อมนี
ลงชือ....................................................ผูก้ ู้
(...............................................................)
ลงชือ....................................................ผูค้ ารายใหม่
ํ
(...............................................................)
ลงชือ....................................................ผูค้ าร่
ํ วม
(...............................................................)
ลงชือ.....................................................พยาน
(...............................................................)
ลงชือ......................................................พยาน
(...............................................................)

หนังสื อคําประกันสํ าหรับเงินกู้สามัญ
วันที………………………………………………..
ชือผูค้ าประกั
ํ
น………………………………………………..
ข้าพเจ้า…………………………………………………………..…….สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จํากัด
เลขทะเบียนที………………………………รับราชการหรื อทํางานประจําในตําแหน่ง……………………………………………
บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ เลขที……………………………….……….สังกัด…………………………………………
ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที……………………ถนน…………………….ตําบล………………………….อําเภอ……………………
จังหวัด…………………………………โทรศัพท์………………………………………ขอทําหนังสื อคําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จํากัด ซึ งต่อไปนีในหนังสื อคําประกันนี จะใช้คาํ ว่าสหกรณ์ เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ตามที………………………………………………………………….ได้กเู้ งินของสหกรณ์ตามหนังสื อกูส้ าํ หรับ
เงินกูส้ ามัญที……….……../……….……….วันที……………..………………….นัน ข้าพเจ้ายินยอมคําประกันอย่างไม่มีจาํ กัด
เพือหนีสิ นเกียวกับเงินกูร้ ายนี
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื องการส่ งเงินงวดชําระหนี อัตราดอกเบีย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึง
กําหนดตามทีกล่าวไว้ในหนังสื อกูน้ นโดยตลอดแล้
ั
ว ข้าพเจ้ายอมคําประกันการปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนันๆ ทุกประการ
ข้อ 3. ในกรณี ทีสหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่ งในงวดชําระหนี ตามทีกําหนดไว้นนให้
ั แก่ผกู ้ ู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่น
นันเป็ นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานันๆ ด้วยทุกครัง
ข้อ 4. เมือปรากฏว่าผูก้ ไู้ ม่ชาํ ระหนีสิ นซึ งข้าพเจ้าคําประกันไว้นีให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพัน ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุใดๆ
ไม่วา่ ผูก้ ยู้ งั มีตวั ตนอยูห่ รื อไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งความนันให้ขา้ พเจ้าทราบข้าพเจ้ายอมรับผิดชําระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ทู้ นั ที
โดยมิพกั ใช้สิทธิ ของผูค้ าประกั
ํ
น ตามมาตรา 688, 689, 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์นนแต่
ั ประการใดเลย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การทีข้าพเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์นี ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุ
ให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการคําประกันรายนี จนกว่าผูท้ ีข้าพเจ้าคําประกันไว้นีจะได้ให้สมาชิกอืน ซึ งคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. ในกรณี ทีข้าพเจ้าต้องชําระหนีสิ นให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักจํานวนเงินงวดชําระหนีซึ งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์จากเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้าเพือส่ งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนีให้มีอยูต่ ลอดไป ทังนีจนกว่าจะได้ชาํ ระหนีทีคําประกันนี โดยสิ นเชิงแล้ว
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอยูจ่ ากทีได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า
มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกียวกับหนีสิ นตามสัญญานีให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาํ เนาอยูต่ ามทีระบุไว้
ในหนังสื อนีทุกประการ

-2หนังสื อคําประกันนีทําไว้ ณ วันทีซึ งระบุขา้ งต้น และผูค้ าประกั
ํ
นได้อา่ นข้อความในหนังสื อคําประกันนี
โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชือ)…………………………………………..ผูค้ าประกั
ํ
น
(………………………………………)
(ลงชือ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)
(ลงชือ)…………………………………………..พยาน
(………………………………………)

คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ทีผูค้ าประกั
ํ
นมีคู่สมรส)
เขียนที………………………………………………..
วันที…………………………………………………..
ข้าพเจ้านาย/นาง…………………………………….…เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง……………………………………….
้ ………………………………………..
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง…………………………………………..เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกู…
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จํากัด ตามหนังสื อคําประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้
เป็ นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชือ)…………………………………………..คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(ลงชือ)………………………………………….ผูค้ าประกั
ํ
น
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัว และลายมือชือผูค้ าประกั
ํ
น และเห็นว่าหนังสื อคําประกัน
นีได้ทาํ ขึนโดยถูกต้องแล้ว
(ลงชือ)………………………………………...เจ้าหน้าทีสหกรณ์
(…………………………………….)
……………./……………./…………

