
 
                       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 

     หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 
 

        เขียนที่……………………………………………… 

        วันที่……….เดือน…………………พ.ศ………… 

 
เร่ือง ขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด 

 

 ด้วยข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………......….……………………………………………………………...................................(ผู้กู้) 

สมาชิกเลขทะเบียน.....…………สังกัด............................................เป็นผู้มีพันธะสัญญากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จำกัด    

ตามหนังสือกู้เงิน................เลขที่สัญญา...................................ลงวันที่.....................................เป็นเงิน....................................บาท 

 โดยผู้ค้ำประกัน นาย/นาง/ นางสาว......…...........................……………….................................................(ผู้ค้ำประกันเดิม) 

 ได้ (สาเหตุที่ขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน)...........................................................................................................................................

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง ผู้ค้ำประกันจาก 

นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................(ผู้ค้ำประกันเดิม) เลขทะเบียน...................................... 

ให้เป็นนาย/นาง/นางสาว...........................................................................(ผู้ค้ำประกันใหม่) เลขทะเบียน......................................

สังกัด.............................................................ตำแหน่ง...........................................................................แทน  

 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะได้จัดทำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ขึ้นแทนฉบับเดิมต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ 

             
       ขอแสดงความนับถือ 
 

 
    (ลงชื่อ).....………………..…………..……………ผู้กู ้
 

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

 
 
 
 

 

เอกสารประกอบคำร้องขอ 
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน  จำนวน  1  ชุด  
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้ำฯ จำนวน 1 ชุด                 
3. สำเนาใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จำนวน  1  ชุด                    
4. ใบรับรองการใช้นางสาวและนามสุกลเดิมของตนเอง (ถ้ามี)  จำนวน  1  ชุด        
5. สำเนาการเปล่ียนชื่อ, นามสกุล ผู้ค้ำ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด  
6. กรณีผู้ค้ำ สถานะ หย่า, หม้าย สำเนาใบหย่า, สำเนาใบมรณบัตร จำนวน 1 ชุด        
            

 

                                              ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
 

.....................................................เจ้าหน้าท่ี 
              

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

 

เลขที่................./.............. 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

มาตรา  42/1 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 
วนัท่ี.................เดือน......................................พ.ศ. ........................ 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้...............................................................................  อำย.ุ..................... ปี 
เลขประจ ำตวัประชำชน...............................................  รับรำชกำร/ท ำงำนต ำแหน่ง........................................ 

สงักดั................................................................  ท่ีอยูปั่จจุบนั........................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เลขทะเบียน...................................  ไดท้  ำหนังสือยินยอม
ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เพ่ือใหน้ ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหน้ำหน่วยงำน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชำหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่จ่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ใหห้กั  
ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  
ทั้ งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจำ้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั            
เป็นล ำดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2553  มำตรำ 42/1  เป็นประจ ำทุกเดือน   

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสงักดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน
หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยนิยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         
ไปสงักดัมีอ  ำนำจหกัเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี
ขำ้พเจำ้มีสิทธิจะไดรั้บจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลว้แต่กรณี         
เพ่ือส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วน
รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สงักดัอยูเ่พ่ือด ำเนินกำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนังสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป
สงักดัใหม่ได ้ โดยใหถื้อว่ำส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้
ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกว่ำภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูค้  ้ำประกนั) 



 หนังสือยินยอมฉบับน้ี  ท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจำ้เอง ให้มีผลตั้ งแต่บัดน้ีเป็นตน้ไป          
และขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค  ำยนิยอมน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก
ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกัด  เวน้แต่จะไดรั้บค ำ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  
จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
     ลงช่ือ............................................................. ผูใ้หค้วำมยนิยอม 
             (..............................................................) 
 

     ลงช่ือ............................................................. พยำน 
             (..............................................................)  

          เลขทะเบียน................... 
 
     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

             (..............................................................)  
                                                                 เลขทะเบียน................... 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 

ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เมื่อสมำชิกไดท้ ำควำมยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้ังคับบัญชำใน
หน่วยงำนของรัฐหรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีสมำชิกปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่หัก
เงินเดือนหรือค่ำจำ้งหรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก  ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น  เพ่ือช ำระหน้ีหรือภำระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อ
สหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป  จนกว่ำหน้ีหรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วย
นั้นหกัเงินดงักล่ำวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 
 กำรแสดงเจตนำยนิยอมตำมวรรคหน่ึง  มิอำจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วำมยนิยอม 

 กำรหักเงินตำมวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกำรหกั
เงินเขำ้กองทุนท่ีสมำชิกตอ้งถูกหักตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยว่ำดว้ย
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน  และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัสงัคม 
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