
  
 

 
 
 

หนังสอืเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกัน 
       สําหรับเงินกูสามญั 

หลกัเกณฑการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน 
1. การเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันจะเปลี่ยนแปลง 1 รอบในแตละเดือน 
2. หลักการเกณฑการค้ําประกัน 

2.1 กรณีกูสามัญไมเกินหนึ่งลานบาท ตองมีผูค้ําประกันอยางนอยหนึ่งคน 
2.2 กรณีกูสามัญเกินกวาหน่ึงลานบาทแตไมเกินสองลานบาท ตองมีผูค้ําประกันอยางนอยสองคน 
2.3 สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูสามัญทุกประเภทในเวลาเดียวกันไดไมเกินสามคน 

3. กรณีที่สัญญาเงินกู มีจํานวนผูค้ําประกันมากกวา 1 ราย หากมีผูค้ําประกันคนใดคนหนึ่งประสงคจะลาออกจากการ
คํ้าประกัน และใหเหลือผูคํ้าประกันเพียงรายเดียวหรือสองราย ผูค้ําประกันที่เหลืออยูตองทําหนังสือยินยอมรับ
สภาพการค้าํประกัน 

4. เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน 
1. หนังสือแจงความประสงคการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน 
2. หนังสือแสดงความยินยอมรับภาระค้ําประกัน 
3. หนังสือค้ําประกัน สําหรับผูค้ําประกัน พรอมหลักฐาน สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน,สําเนาบัตร

ขาราชการ,สาํเนาทะเบียนบาน,สําเนาทะเบียนสมรส/สาํเนาหนังสือหยา/สําเนาเปลี่ยนชือ่-สกุล(ถามี)ของ
ผูค้ําประกันและสําเนาบัตรคูสมรส สําเนาทะเบียนบานคูสมรส  

4. หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ สําหรับผูค้ําประกัน 
5. หนังสือแสดงรายรับ-รายจายของผูค้ําประกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

        หนังสือแจงความประสงค 
                      การเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ 

       

     เขียนที่.......................................................... 
    วันที.่..........เดือน.................................พ.ศ................. 
 

 ตามที่ ขาพเจา นาย/นาง/น.ส. (ชื่อผูกู).....................................................................................รหัสสมาชิก.................. 

ไดทําสัญญาเงินกูสามัญไวกับทางสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน จํากัด  เลขสัญญา.............................. 

 ผูค้ําประกันในสญัญาเดิม.................ราย ดังนี้ 

1. ................................................................................................รหัสสมาชิก......................................... 

2. ................................................................................................รหัสสมาชิก......................................... 

3. ................................................................................................รหัสสมาชิก......................................... 
 

บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันดงันี้ 

1...........................................................................รหัสสมาชิก.........................เนื่องจาก................................................ 

2............................................................................รหัสสมาชิก........................เนื่องจาก................................................ 

3............................................................................รหัสสมาชิก........................เนื่องจาก................................................ 
 

โดยเปลี่ยนเปนผูค้ําประกันรายใหมใหค้ําประกันแทน คือ 

1 ..................................................................................................รหัสสมาชิก......................................... 

2. ................................................................................................รหัสสมาชิก......................................... 

3. ................................................................................................รหัสสมาชิก......................................... 
 

ขาพเจาจึงขอทําหนังสือแจงความประสงคการเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกันสาํหรับสัญญาเงินกูสามัญ 

 
 
       ลงชื่อ.............................................................ผูกู 
             (............................................................) 
   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
         หนังสอืแจงความประสงค 
                            รับสภาพการค้ําประกันสัญญาเงินกูสามัญ 
 

     เขียนที่.......................................................... 
    วันที.่..........เดือน.................................พ.ศ................. 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/น.ส. (ชื่อผูค้ํา)...................................................................................รหัสสมาชิก............................. 

เปนผูคํ้าประกันในสัญญาเงินกูสามัญาของ นาย/นาง/น.ส. (ชื่อผูกู).......................................................................................... 

รหัสสมาชิก........................เลขที่สัญญา....................................... 

 เนื่องจากผูค้ําประกันในสัญญารวมนี้  ราย นาย/นาง/น.ส....................................................................... 
รหัสสมาชิก.......................................มีความประสงคออกจากการค้ําประกันสัญญาเงินกูดังกลาว ขาพเจาในฐานะ 
ผูค้ําประกันท่ืเหลืออยู มีความยินยอมรับสภาพการค้ําประกันสัญญาเงินกูดังกลาว โดยไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
 

       ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน 
             (............................................................) 
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หนังสอืค้ําประกันเงินกูสามัญ 
ที่ ................/................ 
  เขียนที่....................................................................... 

วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .................. 
 
 ขาพเจา ..............................................................................  เลขประจําตัวประชาชน --
-- อายุ......ป ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ............................. (  ) ขาราชการ/พนักงาน  
 ( ) ลูกจางประจํา ( ) อื่น ๆ ...................................ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ .....................                    
ปจจุบัน ตําแหนง .............................................. ระดับ .......... เงินเดอืน ............................. บาท 
สังกัด ........................................โทรศัพท .........................................  มือถือ ...............................................  
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่................หมูที่..........ซอย ...................................  ถนน ...............................................  
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด .........................................    
โทรศัพท ..............................................................  มือถือ .........................................................................…… 
e-mail…………………..…………………………………….…….ID Line……………………………………………..………………… 
   ซึ่งตอไปในสญัญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ขอทําหนังสอืสัญญาค้ําประกันใหไวแก สหกรณออม
ทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรยีกวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑.  ตามที่ ...............................................................................  ไดกูเงินของสหกรณตามหนังสือ
สัญญากูเงนิประเภทสามัญเลขที่.............................วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 
จํานวน ........................................บาท สงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณกําหนด 
งวดละ...................บาท (...........................................................................) ยกเวนงวดสุดทาย 
เริ่มตั้งแตเดือนที่สหกรณจายเงินกูเปนตนไป รวม ......................งวด โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยแกสหกรณ
เปนรายเดือนสําหรับเงินกูนี ้ในอัตรารอยละ ......... ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยใหมซึ่งสหกรณมีประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย นั้น หากผูกูไมชําระดอกเบี้ยหรือชําระหนี้ไมครบถวนตามสัญญา ขาพเจายินยอม
รับผิดชําระหนี้จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนครบถวน                       
 ขอ ๒.  ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ ๑. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูสําหรับเงินกู
สามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหม
ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชําระจนครบถวนแลว 
 ขอ ๓.  ขาพเจายอมผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุ
ใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดการค้ําประกันรายนี้จนกวาหนี้ของผูกูระงับสิ้นไปหรือผูที่ขาพเจาค้ําประกัน
ไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 
 

                  (ลงชื่อ)……………………….......................ผูค้ําประกัน 
                                 (…………………..............................) 

หนังสือสัญญากู ท่ี .......................... 
ชื่อผูกู............................................... 
เบอรโทร. ........................................ 

ทะเบียนผูคํ้าประกัน 
เลมท่ี ................. หนา ................. 

สหกรณไดรับยกเวนไมตองติดอากรแสตมป
ตามประมวลรษัฎากร 
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 ขอ ๔.  ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอก
กลาวใหแกขาพเจาตามที่อยูขางตนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหน้ีโดยให
ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้
ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย 
โดยขาพเจาไดทําหนังสอืยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ให
มีอยูตลอดไป ทั้งน้ีจนกวาจะไดชาํระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแลว 
 ขอ ๕.  หากผูกูผิดนัดชําระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทเงินกูสามัญตามขอ ๑. ขาพเจาใน
ฐานะผูค้ําประกันยินยอมใหสหกรณดําเนินการตามกฎหมายกับขาพเจา 
 ขอ ๖.  ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา
มอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัดของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จาย ใหสหกรณ จนกวาสหกรณ
จะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง 

 ขอ ๗.  ผูค้ําประกันขอรับรองวา ที่อยูที่ระบุไวในสัญญานี้ รวมทั้งที่อยูทางอิเล็กทรอนิกสและที่อยู
โปรแกรมแอพพิเคชั่น (Line) เปนที่อยูในการจัดสงเอกสาร หนังสือ ขอมูลแกผูค้ําประกัน กรณีผูใหกูไดสงหนังสือ 
เอกสารหรอืขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเปนการสงไปกับผูค้ําประกันโดยชอบแลว 

         ขอ ๘.  หากขาพเจาไดยายทีอ่ยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันท ี

 หนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญนี้ทําไว ณ วันซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดเขาใจขอความในหนังสือนี้โดย
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานเปนสาํคัญ 

 

 (ลงช่ือ)..................................................ผูค้ําประกัน 
         (..................................................) 

 
  (ลงช่ือ)..................................................พยาน  
           (....................................................) 

 
  (ลงช่ือ)...................................................พยาน  

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

 

 

 

 

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตาม
กฎหมายแตอยางใด 

ลงชื่อ........................................................ ผูค้ําประกัน 
      (......................................................) 

คํายินยอมของคูสมรส 
ขาพเจายินยอมให.......................................................... 
เปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญจากผูใหกูได 

ลงชื่อ..................................................................คูสมรส 
      (..................................................................) 
 



สําหรับผูค้ําประกัน 
 

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ 
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากดั ย่ืนตอสวนราชการผูเบิก 

 เขียนที่................................................................. 
 วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. .................. 

ขาพเจา............................................................................  อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน 
……………………………ปจจุบันอยูบานเลขที่ ............ หมูที่ .............  ตรอก/ซอย................................. 
ถนน ............................... ตําบล/แขวง ........................................  อําเภอ/เขต ...............................................  
จังหวัด .............................................    เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด 
เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ มีความประสงคใหสวนราชการหักเงิน และสงให
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอมไว
กับสวนราชการผูเบิก ดังนี้ 

ขอ ๑. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน, คาจาง, เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจา
ไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด แจงในแตละ
เดือน และสงชําระหนี้, ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใดแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ ๒. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ขาพเจา
ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจากเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด แจงและสงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออม
ทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจา 

ขอ ๓. การหักเงินเดือน, คาจาง, เงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทาง
ราชการแลว (ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด กอน
เปนอันดับแรก 

ขอ ๔. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํา
ยินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน จํากัด 

ขอ ๕. กรณีขาพเจาไดยายสถานที่ปฏิบัติราชการ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จํากัด ทราบเปนหนังสือโดยทันท ี

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือ
นี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมกับแนบ   
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาดวย
หมึกสีน้ําเงินมาดวยแลว 

หนังสือนี้ทําข้ึน ๓ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สวนราชการผูเบิก  ฉบับที่สองเก็บไวที่
ขาพเจาและฉบับที่สามเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน จํากัด 
 

ลงชื่อ .................................................. ผูค้ํา ลงชื่อ ..................................................... พยาน 

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


