
การเปลี่ยนแปลงผูค้ําประกัน 
สําหรับสัญญาเงินกูสามัญ 

 

หลักเกณฑในการเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกัน 
 

1. การเปล่ียนแปลงผูคํ้าประกันจะทําการเปล่ียนแปลง  1   รอบในแตละเดือน  คือ  ประมาณวันท่ี  30 
หรือ  31  ของเดือน 

 

2. ผูคํ้าประกัน  1  ราย สามารถคํ้าประกันใหกับผูท่ีทําเร่ืองกูเงินสามัญไมเกิน  3  ราย    (แตท้ังนี้ตองดู
ดวยวาสิทธ์ิคํ้าประกันคงเหลือจะสามารถค้ําฯ ผูกูในรายถัดไปไดหรือไม) 

 

3. หากผูกูสัญญาเงินกูสามัญ มีความประสงคเปล่ียนแปลงผูคํ้าประกันบางราย  ตองมีผูคํ้าเดิมท่ีเปน
ขาราชการรวมอยูดวย  หรือหากในสัญญาเงินกูสามัญ  ยังคงมีผูคํ้าเดิมท่ีเปนลูกจางประจําเหลืออยูเพียงหนึ่งราย  
ตองเพ่ิมผูคํ้าประกันรายใหมท่ีเปนขาราชการเทานั้น  ท้ังนี้  ใหอิงตามระเบียบของสหกรณกรมฯ วาดวยเร่ือง  
หลักเกณฑของผูคํ้าประกันในสัญญาเงินกูสามัญ 

 

4. กรณีท่ีสัญญาเงินกูดังกลาว มีจํานวนผูคํ้ามากกวา 1 ราย   หากมีผูคํ้าคนใดคนหนึ่งประสงคจะออกจาก
คํ้าประกันสัญญาเงินกูนั้น แลวเหลือเพียงผูคํ้าในสัญญาเพียงรายเดียวหรืออาจสองราย   ผูกูจะตองจัดทําหนังสือ
ยินยอมใหผูคํ้าท่ีเหลือนั้นยินยอมรับสภาพการคํ้าประกันดังกลาวดวย   (* กรณีนี้จะทําไดตอเมื่อผูค้ําประกันท่ีเหลือ
นั้นมีสิทธ์ิค้ําประกันคงเหลือเพียงพอ และระดับขั้นตองสูงดวย) 

 

  เชน   สัญญาเงินกูสามัญของ นายไก  อนุมัติยอด  200,000  บาท  มีผูคํ้าประกันอยู  3  ราย คือ        
นาย ขาว (ระดับ 6) , นายแดง  (ระดับ 4)  และนายดํา   (ระดับ 2)     

กรณีท่ี  1 หากภายหลัง  นายแดง และ นายดํา  มีความประสงคออกจากการคํ้าประกันสัญญาดังกลาว   
จึงเหลือผูคํ้ารายเดียว คือ นายขาว  ท่ีเปนขาราชการระดับ 6 ซ่ึงมีสิทธ์ิคํ้าคนเดียวได  และสิทธ์ิคํ้าประกันคงเหลือ
ของนายขาวก็เพียงพอท่ีจะคํ้าวงเงินกูคงเหลือดังกลาว   

กรณีท่ี 2 หากภายหลัง นายขาว  มีความประสงคออกจากการคํ้าประกันสัญญาดังกลาว  จึงเหลือผูคํ้า
เพียงสองราย  คือ นายแดง และนายดํา   ท่ีเปนขาราชการระดับ  4 และ 2  ตามลําดับ และมีสิทธ์ิคํ้าคงเหลือรวมกัน
พอท่ีจะคํ้าวงเงินคงเหลือได 

 

*  ท้ังนี้   ไมวายอดคงเหลือในสัญญาเงินกูจะเหลือเทาใด  ก็ตองอิงหลักเกณฑการค้ําประกันตามยอดท่ี
อนุมัติเงินกูคร้ังแรกเทานั้น  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

 
 
 
 
 



จํานวนเงินกูอนุมัต ิ จํานวนผูค้ําประกัน หมายเหตุ 
ไมเกิน  100,000  บาท 1 - 3 ราย อาจใชผูค้ํา 1 รายได และมีสิทธิ์ค้ําประกันคงเหลือเพียงพอ 

ต้ังแต  100,001 – 500,000  บาท 2 - 3 ราย 
อาจใชผูค้ํา 1 รายได กรณีผูค้ําระดับ 6 ขึ้นไปและมีสิทธิ์ค้ําประกัน
คงเหลือเพียงพอ 

ต้ังแต 500,001 – 700,000 บาท 3  ราย 
อาจใชผูค้ํา 2 รายได กรณีผูค้ําระดับ 6 ขึ้นไปและมีสิทธิ์ค้ําประกัน
คงเหลือเพียงพอ 

700,0001 บาท ขึ้นไป 3  ราย 
อาจใชผูค้ํา 2 รายได กรณีผูค้ําระดับ 7 ขึ้นไปและมีสิทธิ์ค้ําประกัน
คงเหลือเพียงพอ 

 

5. ผูคํ้าประกันสัญญาเงินกูสามัญรายใหมจะตองไมมีประวัติคางชําระจนถึงรอบปจจุบันกอนทําการ
เปล่ียนแปลง 

6. ลูกจางประจําไมสามารถคํ้าสัญญาไดเพียงรายเดียวตองมีขาราชการมารวมคํ้าดวย ในกรณีท่ีกูเงินเกิน 
100,000  บาท 

 

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงผูคํ้าประกัน 

  

1. หนังสือแจงความประสงคการเปล่ียนแปลงผูค้ําฯ 
2. หนังสือแสดงความยินยอมรับภาระค้ําประกัน (สําหรับผูค้ําประกันในสัญญาเงินกูรายท่ีเหลือ)   

เฉพาะกรณีท่ีเหลือผูคํ้าประกันรายเดิมในสัญญาเงินกูดังกลาว  ท่ีมีความยินยอมรับภาระการคํ้าประกันในวงเงินคํ้า
ประกันท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม อันเนื่องมาจากผูคํ้าในสัญญาบางรายมีอันตองออกจากการคํ้าประกันนั้น  และอนุญาตให
ผูกูสามารถทําเร่ืองเปล่ียนแปลงเร่ืองดังกลาวได    โดยผูคํ้าประกันจะตองเซ็นช่ือรับรองแสดงความยินยอมดวย 

3. หนังสือค้ําประกัน   จัดทําในสวนของผูคํ้าประกันรายใหม (หรือผูคํ้ารายเดิมท่ีรับภาระคํ้าประกันเพิ่ม 
อันเนื่องจากผูคํ้าบางทานไดออกจากการคํ้าประกันไป) 

4. หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้   สําหรับผูคํ้าประกัน 
5. หนังสือรายรับ-รายจาย หรือหนังสือรับรองเงินเดือนของผูค้ํารายใหม   ใหแจงเงินเดือนแยกจาก

รายไดอ่ืน ๆ  ของผูคํ้าประกันรายใหม (หรือผูคํ้ารายเดิมท่ีรับภาระคํ้าประกันเพิ่ม อันเนื่องจากผูคํ้าบางทานไดออก
จากการค้ําประกันไป) 

6. สําเนาหลักฐานประกอบของผูค้ํารายใหม (หรือผูค้ํารายเดิมท่ีรับภาระคํ้าประกันเพิ่ม อันเนื่องจากผูค้ํา
บางรายไดออกจากการคํ้าประกัน )  ไดแก   หลักฐานสํา เนาบัตรข าราชการ ,  สํา เนาบัตรประชาชน ,                     
สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหยา / สําเนาการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถามี)  ของผูค้ําประกันและ           
คูสมรส   
 

(กรุณาเซ็นรับรองสําเนาบัตรประจําตัวทุกฉบับ และสําเนาบัตรจะตองไมหมดอายุ) 
***สงเอกสารโดยวงเล็บมุมซองดานลางวา “การเปล่ียนแปลงคนค้ําประกันสัญญาเงินกูสามัญ”*** 
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หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
 
ท่ี…...….../……………. 

 
วันท่ี…………….. เดือน ……………..…… พ.ศ. ……………..… 

 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน  ----   อายุ …….…..ปี 
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี ………..…  ระดับ .......  เงินเดือน ........…………บาท  ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ ......................  ตําแหน่ง……….……….…..……….  
สังกัด ..…………………………………………………   โทรศัพท์……………………………………......  มือถือ ........................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี…………. หมู่ท่ี….…..  ซอย……….…..  ถนน……….….………...  ตําบล/แขวง.…...……..……  อําเภอ/เขต…………..……………
จังหวัด .......………………………….. โทรศัพท์………………………………………  มือถือ……………………………………………  
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ขอทําหนังสือสัญญาคํ้าประกันให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จาํกัด ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑. ตามท่ี……………………………………………………………… (ช่ือผู้กู้)   ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี………………   ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรยีกว่า 
“ผู้กู้”  ได้กู้ยืมเงินผู้ให้กู้ไปเป็นจํานวน ...................................บาท (…………….………………………………………………..............)  ตามสัญญากู้ยืมเงิน
เลขท่ี……………………………  ลงวันท่ี ……………….………......  ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันอย่างไม่มีจํากัดเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกับเงินกู้รายน้ี  

ข้อ ๒. ผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้กับผู้ให้กู้โดยตลอดแล้ว  ผู้ค้ําประกันยอมคํ้าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ัน ๆ ทุก
ประการ 

ข้อ ๓. ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหน้ีตามสัญญากู้ดังกล่าวในข้อ  ๑.  ให้แก่ผู้ให้กู้ตามข้อผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ๆ และผู้ให้กู้ได้
แจ้งความน้ันให้ผู้ค้ําประกันทราบแล้ว ผู้ค้ําประกันยอมรับผิดชําระหน้ีให้ผู้ให้กู้แทนผู้กู้ โดยจะไม่ขอให้ผู้ให้กู้เรียกชําระหน้ีเอาจากผู้กู้หรือจาก
ทรัพย์สินของผู้กู้ก่อน  

ข้อ ๔. การท่ีผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาชําระหน้ีให้แก่ผู้กู้ ให้ถือว่าผู้ค้ําประกันยินยอมตกลงในการผ่อนเวลาดังกล่าวน้ันด้วย 
ข้อ ๕. ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันต้องชําระหน้ีสินให้แก่ผู้ให้กู้แทนผู้กู้ ผู้ค้ําประกันยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้คํ้าประกันหักเงินได้หรือ

เงินอ่ืนใดท่ีผู้ค้ําประกันมีสิทธิได้รับ รวมท้ังกรณีท่ีผู้ค้ําประกันเป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากเงินได้หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีจะ
ได้รับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผู้ให้กู้ หรือของหน่วยงาน
ท่ีผู้ค้ําประกันสังกัดท้ังหมดหรือบางส่วน ผู้คํ้าประกันยินยอมให้ผู้ให้กู้หักชําระหน้ีได้ตามสิทธิท่ีมีอยู่จริง โดยขอให้กองทุนและหรือหน่วยงาน
น้ัน ๆ ดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์น้ีเพ่ือชําระหน้ีแทนผู้กู้ทุกประการ  

ข้าพเจ้าผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ และได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาค้าประกันน้ีเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ
เพ่ือเป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคัญ  
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………….ผู้ค้ําประกัน 
                                                                        (………………………………………………………..…) 
 
                                                                    (ลงช่ือ)……………………………………………………พยาน 
                                                                          (………………………………………………………..…) 
 
                                                                   (ลงช่ือ)…………………………………………………..พยาน 
                                                                           (...................................................................) 
 
 
 
 
 
คําเตือน  :     ก่อนที่จะลงนามในหนังสือคํ้าประกัน  ผู้คํ้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือคํ้าประกันให้เขา้ใจโดยชัดเจน  หากมีข้อสงสัย

ประการใด ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทําหนังสือคํ้าประกัน  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย
แต่อย่างใด  
 
ลงช่ือ..............................................................ผู้ให้ถ้อยคํา 
     (...............................................................)  
 

คํายินยอมของคู่สมรส 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให.้...........................................................  
เป็นผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญจากผู้ให้กู้ได้  
 
 
 

    ................................................................ 
(......................................................................) คู่สมรส  
 

ทะเบียนผู้คํ้าประกัน 
เล่มท่ี ..................  หน้า ................... 

หนังสือสัญญากู้ ท่ี .................................... 
ช่ือผู้กู ้…………………………..……………………  
เบอร์โทร. .................................................                 



(��ก���	
���ก�������ก��)  

สําหรับผู้คํ้าประกัน 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จํากัด  
 

เขียนท่ี..........................................................  
อําเภอ......................... จังหวัด.....................................  

 
วันท่ี.......... เดือน....................................พ.ศ. .................  

ข้าพเจ้า ....................................................................................  เบอร์โทร ...................................................  อายุ …........... ปี            
ปัจจุบันอยู่บ้าน   เลขท่ี ...........................  หมู่ท่ี .............   ตรอก/ซอย ……....................................  ถนน ...........................................................             
ตําบล/แขวง ......................................................  อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ...........................................................  
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ เลขสมาชิกท่ี ………...................... E.mail………………………………………………………………… 
 

มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ
....................................................................... ดังน้ี  

 

ข้อ ๑. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจํานวนท่ี
สหกรณ์ แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชําระหน้ี ชําระค่าหุ้น หรือเงินอื่น แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน  

 

ข้อ ๒. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหัก
เงินบําเหน็จท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณ์ แจ้งและส่งเงินจํานวนน้ันให้ สหกรณ์ แทนข้าพเจ้า  

 

ข้อ ๓. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักชําระหน้ีแก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม
ส่งให้หักเงินให้สหกรณ์ ก่อนเป็นอันดับแรก  

 

ข้อ ๔. หนังสือยินยอมน้ีให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยมี นายกฯ,ปลัด,และหัวหน้าส่วนการคลังของส่วนราชการสังกัด
หน่วยงานของผู้กู้เป็นผู้รับคํายินยอม และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คํายินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็น
หนังสือจากสหกรณ์  

 

ข้อ ๕. กรณีข้าพเจ้าโอนย้ายไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการอื่น ข้าพเจ้ายินดีให้องค์กรหรือหน่วยงาน
ราชการท่ีข้าพเจ้าย้ายสังกัดหักเงิน ตามข้อ ๑. ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน  

ข้อ ๖. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพ่ือชําระเบ้ียประกันจากเงินท่ีอนุมัติ และปีถัดไปหักจากเงินปันผลเฉล่ียคืน 
 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแล้ว         
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

 

หนังสือฉบับน้ีทําขึ้นจํานวน ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จํากัด  ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้าเพ่ือเป็นหลักฐานด้วยแล้ว  

 
ลงช่ือ............................................................. ผู้ให้คํายินยอม(ผู้คํ้า)   
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (ผอ.คลัง)    
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (ปลัด) 
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (นายกฯ)  
     (................................................................)  

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

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

                (................................................................) 
** กรณีสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้อํานวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับคํายินยอม 

เลขท่ี …........................./๒๕............. 

สําหรับ จนท.สอ.สถ. 
 
เรียน   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์                   
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด 
 

          
         ฝ่ายเงินกู้ได้รับหนังสือยินยอมน้ีแล้ว 
 

         เม่ือวันท่ี ............................................. 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 



เงินเดือน คุณวุฒิ ค่าครองชีพ
เงินประจํา

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทน

พเิศษ
ออมสิน กรุงไทย ธกส.

สหกรณ์  (ให้

ระบุ) หรือ

อื+น ๆ

1 นายกอไก่  มีสุข xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

2 น.ส. รักดี  ปรีเปรม xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

3 นายฉลาด  คุม้ค่า xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

4 นางมานี  ชูใจ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

5 นายองอาจ  สามารถ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

6 นายใจดี  ชูใจ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

7 นางสุขใจ  ถว้นหนา้ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

8 นายมานะ  อดทน xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

9 นายเฉลิม  รุ่งเรือง xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

     ผูจ้ดัทาํ    ผูต้รวจสอบ    ผูอ้นุมตัิ

(ลงชื5อ) ......................................................... (ลงชื5อ) ............................................................... (ลงชื5อ) ...............................................................

ตาํแหน่ง......................................................... ตาํแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั ตาํแหน่ง            ปลดั หรือ นายกฯ

วนัที5................................................................ วนัที5................................................................ วนัที5................................................................

รวม

ตวัอย่างรายละเอยีดรายการ รายรับ-รายจ่าย  ที+ออกโดยสังกดัของผู้คํ6าฯ  (ย้อนหลงั 3 เดอืน)

ประเภทรายจ่าย

ตําแหน่ง

รายละเอยีดประกอบรายงานจัดทําเช็ค/ใบถอน ของพนักงาน ประจําเดอืน มกราคม  25XX

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ+น

ประเภทรายรับ

รวมรายรับลําดับ ชื+อ-สกลุ เลขที+บัญชี ธนาคาร
เงินคงเหลือเข้า

บัญชี
ระดับ
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