
 
ค าร้องขอเปลีย่นแปลงผู้ค า้ประกนัเงนิกู้ 

    
       วนัท่ี..............เดือน......................................พ.ศ................ 
 
เรียน  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ  ากดั 
 

ขา้พเจา้……………………………….………………………เลขประจ าตวัประชาชน...............................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี....................................อาย.ุ.............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด  (  ) สมรส  
(  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง...............................................................อตัราเงินเดือน..................................บาท สถานท่ีท างานโรงเรียน/

หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….……………จงัหวดั.....................................โทรศพัท ์(บา้น)...................................
(มือถือ)..................................... Email………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต  าบล.................................. 
อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม....................................................................................................................
รายไดต้่อเดือน.............................บาท  มีความประสงคข์อเปล่ียนแปลงผูค้  ้าประกนัเงินกู ้ ดงัต่อไปน้ี 

 

   (  )  เงินกูส้ามญั 
ก. จาก....................................................เลขทะเบียน................เป็น......................................................เลขทะเบียน................. 

 
ข. จาก....................................................เลขทะเบียน................เป็น......................................................เลขทะเบียน................. 
 
ค. จาก....................................................เลขทะเบียน................เป็น......................................................เลขทะเบียน................. 

 
ง. จาก....................................................เลขทะเบียน................เป็น......................................................เลขทะเบียน................. 
 
จ. จาก....................................................เลขทะเบียน................เป็น......................................................เลขทะเบียน................. 
 
ฉ. จาก....................................................เลขทะเบียน................เป็น......................................................เลขทะเบียน................. 
 
 (  ) เงินกูส้ามญัเพ่ือการด ารงชีพ 
 

ช. จาก....................................................เลขทะเบียน................เป็น......................................................เลขทะเบียน................. 
 

ซ. จาก....................................................เลขทะเบียน................เป็น......................................................เลขทะเบียน................. 
 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผูย้ืน่ค  าขอ 
          (.................................................................) 

 



ค าเตอืนส าหรับผู้ค า้ประกนั 
  ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาค ้าประกนั  ผูค้  ้าประกนัควรอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา 
ใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน  หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ  ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะท าสัญญาค ้าประกนั 
  การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั เพื่อ 
ค ้าประกนัหน้ีตามสัญญากูย้มืเงินเลขท่ี…………………ลงวนัท่ี………..เดือน………………………..พ.ศ……….. 
ระหวา่ง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั (ผูใ้หกู้)้ กบั (ผูกู้)้……………………………………………………. 
ผูค้  ้าประกนัจะมีความรับผดิต่อผูใ้หกู้ ้ในสาระส าคญั ดงัน้ี 

 1.  ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิอยา่งจ ากดัไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในสัญญากูย้มืเงิน 
2.  ผูค้  ้าประกนัจะรับผดิต่อผูใ้หกู้ ้ ภายในวงเงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระกบัผูใ้หกู้ ้ตามสัญญากูย้มืเงิน และ 

                                อาจตอ้งรับผดิชดใชด้อกเบ้ีย หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
                3.  ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผดิในวงเงินกูต้ามสัญญากูย้มืเงิน   
                4.  เป็นสัญญาค ้าประกนัเพื่อกิจการเน่ืองกนัไปหลายคราว ท่ีผูค้  ้าประกนัสามารถบอกเลิกเพิกถอนได ้
  นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้  ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ี และความรับผดิต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้น 
สัญญาค ้าประกนั                    
  ขา้พเจา้ไดเ้ตือน และรับทราบค าเตือนน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….)  
 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….)  
 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….) 
 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….)  
 
    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….) 
  

(ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….)  
 
    (ลงช่ือ)……………………………………….เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 
             (……………………………………….)  



สัญญาค า้ประกนั 
 

        สญัญาค ้าประกนัเลขท่ี..................................................... 
        ช่ือผูกู้.้.............................................................................. 
        สญัญากูเ้งินเลขท่ี............................................................. 
        เขียนท่ี.............................................................................. 
 
       วนัท่ี..................................................................... 
 

ขา้พเจา้……………………………….………………………เลขประจ าตวัประชาชน...............................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี....................................อาย.ุ.............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด  (  ) สมรส  
(  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง...............................................................อตัราเงินเดือน..................................บาท สถานท่ีท างานโรงเรียน/

หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….……………จงัหวดั.....................................โทรศพัท ์(บา้น)...................................
(มือถือ)..................................... Email………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต  าบล.................................. 
อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม.........................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 

 

ขา้พเจา้……………………………….………………………เลขประจ าตวัประชาชน...............................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี....................................อาย.ุ.............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด  (  ) สมรส  
(  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง...............................................................อตัราเงินเดือน..................................บาท สถานท่ีท างานโรงเรียน/

หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….……………จงัหวดั.....................................โทรศพัท ์(บา้น)...................................
(มือถือ)..................................... Email………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต  าบล.................................. 
อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม.........................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 

 

ขา้พเจา้……………………………….………………………เลขประจ าตวัประชาชน...............................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี....................................อาย.ุ.............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด  (  ) สมรส  
(  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง...............................................................อตัราเงินเดือน..................................บาท สถานท่ีท างานโรงเรียน/

หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….……………จงัหวดั.....................................โทรศพัท ์(บา้น)...................................
(มือถือ)..................................... Email………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต าบล.................................. 
อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม.........................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 

 

 

ขา้พเจา้... 
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ขา้พเจา้……………………………….………………………เลขประจ าตวัประชาชน...............................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี....................................อาย.ุ.............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด  (  ) สมรส  
(  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง...............................................................อตัราเงินเดือน..................................บาท สถานท่ีท างานโรงเรียน/

หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….……………จงัหวดั.....................................โทรศพัท ์(บา้น)...................................
(มือถือ)..................................... Email………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต าบล.................................. 
อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม.........................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 

 

ขา้พเจา้……………………………….………………………เลขประจ าตวัประชาชน...............................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี....................................อาย.ุ.............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด  (  ) สมรส  
(  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง...............................................................อตัราเงินเดือน..................................บาท สถานท่ีท างานโรงเรียน/

หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….……………จงัหวดั.....................................โทรศพัท ์(บา้น)...................................
(มือถือ)..................................... Email………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต าบล.................................. 
อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม.........................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 

 
ขา้พเจา้……………………………….………………………เลขประจ าตวัประชาชน...............................................................    

เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี....................................อาย.ุ.............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด  (  ) สมรส  
(  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง...............................................................อตัราเงินเดือน..................................บาท สถานท่ีท างานโรงเรียน/

หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….……………จงัหวดั.....................................โทรศพัท ์(บา้น)...................................
(มือถือ)..................................... Email………………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต  าบล.................................. 
อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม.........................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 

ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูค้  ้าประกนั” 
 

 ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ไดต้กลงให.้.......................................................................กูเ้งินไปเป็น 
จ านวนเงิน..........................................บาท (...............................................................................................)  เพื่อ........................................ 
........................................................ตามสญัญากูเ้งินเลขท่ี..................../...................ลงวนัท่ี.............เดือน.........................พ.ศ.................. 
ผอ่นส่งช าระแบบ...........................................งวดละ..............................บาท (..........................................................................................) 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียอตัราร้อยละ......................ต่อปี  รวม........................งวด (...................................................)  เร่ิมช าระงวดแรกภายใน 
วนัท่ี.................................และงวดต่อไปใหช้ าระทุกวนัส้ินเดือนของทุกเดือนติดต่อกนัและช าระงวดสุดทา้ยในวนัท่ี............................... 
และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ครบถว้นแลว้เป็นหน้ีท่ีสมบูรณ์โดยขา้พเจา้ตกลงยนิยอมค ้าประกนัการ 
ช าระหน้ีตน้เงินและดอกเบ้ีย และค่าเสียหายตามสญัญากูด้งักล่าว 
 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้... 
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 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ ้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนด 
ดงัท่ีกล่าวไวใ้นสญัญากูน้ั้นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัและปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ  และยนิยอมใหส้หกรณ์ 
ผูใ้หกู้ห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดทุกประเภทของขา้พเจา้ช าระหน้ีตามสญัญาน้ี ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของสหกรณ์ทุกประการ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่การท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ีไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตใุหข้า้พเจา้ 
หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้
เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ภายใน 
หกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ใหสิ้ทธิสหกรณ์ผูใ้หกู้แ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใด 
ของขา้พเจา้ หกัจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระใหส้หกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ 
ไดด้ว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือใหสิ้ทธิดงักล่าวน้ีไวก้บัสหกรณ์จนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนั
นั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 5. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือมอบสิทธิใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้น  จ านวน 3 ฉบบั มอบใหส้หกรณ์ 
หน่วยงานตน้สงักดั และส าหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 ผูค้  ้าประกนัไดอ่้าน และเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผูค้  ้าประกนั     (ลงช่ือ)...............................................................คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 
       (........................................................................)              (........................................................................)  
 
(ลงช่ือ)................................................................ผูค้  ้าประกนั     (ลงช่ือ)...............................................................คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 
       (........................................................................)              (........................................................................)  
 
(ลงช่ือ)................................................................ผูค้  ้าประกนั     (ลงช่ือ)...............................................................คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 
       (........................................................................)              (........................................................................) 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผูค้  ้าประกนั     (ลงช่ือ)...............................................................คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 
       (........................................................................)              (........................................................................)  
 
(ลงช่ือ)................................................................ผูค้  ้าประกนั     (ลงช่ือ)...............................................................คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 
       (........................................................................)              (........................................................................) 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผูค้  ้าประกนั     (ลงช่ือ)...............................................................คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 
       (........................................................................)              (........................................................................) 
 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน              (ลงช่ือ)................................................................พยาน/ผูบ้งัคบับญัชา              
      (........................................................................)              (........................................................................) 


