
  
 

 
 
 

หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกัน 
       ส้าหรับเงินกู้สามญั 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้ค้้าประกัน 
1. การเปลี่ยนแปลงผู้ค้้าประกันจะเปลี่ยนแปลง 1 รอบในแต่ละเดือน 
2. หลักการเกณฑ์การค้้าประกัน 

2.1 กรณีกู้สามัญไม่เกินห้าแสนบาท ต้องมีผู้ค้้าประกันอย่างน้อยหนึ่งคน 
2.2 กรณีกู้สามัญเกินกว่าห้าแสนบาทแต่ไม่เกินสองล้านบาท ต้องมีผู้ค้้าประกันอย่างน้อยสองคน 
2.3 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้้าประกันส้าหรับผู้กู้สามัญทุกประเภทในเวลาเดียวกันได้ไม่เกินสามคน 

3. เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงผู้ค้้าประกัน 
1. หนังสือแจ้งความประสงค์การเปลี่ยนแปลงผู้ค้้าประกัน 
2. หนังสือค้้าประกัน ส้าหรับผู้ค้้าประกัน พร้อมหลักฐาน ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน,ส้าเนาบัตร

ข้าราชการ,ส้าเนาทะเบียนบ้าน,ส้าเนาทะเบียนสมรส/ส้าเนาหนังสือหย่า/ส้าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)ของ
ผู้ค้้าประกันและส้าเนาบัตรคู่สมรส ส้าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส  

3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช้าระหนี้ ส้าหรับผู้ค้้าประกัน 
4. หนังสือแสดงรายรับ-รายจ่ายของผู้ค้้าประกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

        หนังสือแจ้งความประสงค ์
                      การเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันส้าหรับเงินกู้สามัญ        

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

 ตามท่ี ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. (ชื่อผู้กู้)....................................................... ..............................รหัสสมาชิก.................. 

ได้ท้าสัญญาเงินกู้สามัญไว้กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ้ากัด  เลขสัญญา.............................. 

 ผู้ค้้าประกันในสัญญาเดิม.................ราย ดังนี้ 

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

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

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

บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ค้้าประกันดังนี้ 

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

2............................................................................รหัสสมาชกิ........................เนื่องจาก..... ........................................... 

3............................................................................รหัสสมาชกิ........................เนื่องจาก.......... ...................................... 
 

โดยเปลี่ยนเป็นผู้ค้้าประกันรายใหม่ให้ค้้าประกันแทน คือ 

1 ..................................................................................................รหสัสมาชิก.........................................  

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

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

ข้าพเจ้าจึงขอท้าหนังสือแจ้งความประสงค์การเปลี่ยนแปลงผู้ค้้าประกันส้าหรับสัญญาเงินกู้สามัญ 

 
 
       ลงชื่อ.............................................................ผู้กู้ 
             (............................................................) 
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หนังสือค ้าประกันเงินกู้สามัญ 
ท่ี ................/................ 
  เขียนท่ี....................................................................... 

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

 ข้าพเจ้า .......................................................... เลขประจ้าตัวประชาชน---
- อายุ......ปี ทะเบียนสมาชิกเลขที่.............................( ) ข้าราชการ/พนักงาน ( ) ลูกจ้างประจ้า         
( ) อื่น ๆ .............................ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ.....................ปัจจุบัน ต้าแหน่ง ..........................................       
ระดับ..........เงินเดือน.............................บาท สังกัด........................................โทรศัพท์.....................................  
มือถือ............................................... ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................หมู่ท่ี..........ซอย...................................  
ถนน...............................................ต้าบล/แขวง.......................................อ้าเภอ/เขต.........................................
จังหวัด........................................โทรศัพท์.......................................................มือถือ........................................... 
e-mail…………………..……………………………………………….ID Line……………………………… 
   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้้าประกัน”ขอท้าหนังสือสัญญาค้้าประกันให้ไว้แก่สหกรณ์       
ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑.  ตามท่ี ...............................................................................  ได้กู้เงินของสหกรณ์ตามหนังสือ
สัญญากู้เงินประเภทสามัญเลขที่.............................วันท่ี ............... เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 
จ้านวน ........................................บาท ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราท่ีสหกรณ์ก้าหนด 
งวดละ...................บาท (...................... .....................................................) ยกเว้นงวดสุดท้าย 
เริ่มตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป รวม ......................งวด โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยแก่สหกรณ์
เป็นรายเดือนส้าหรับเงินกู้นี ้ในอัตราร้อยละ .......... ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ซึ ่งสหกรณ์มีประกาศ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นั้น หากผู้กู้ไม่ช้าระดอกเบี้ยหรือช้าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ข้าพเจ้ายินยอม
รับผิดช้าระหนี้จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช้าระหนี้จนครบถ้วน                       
 ข้อ ๒.  ข้าพเจ้ายินยอมค้้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ ๑. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่ง
เงินงวดช้าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนดตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือกู้ส้าหรับเงินกู้
สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ช้าระจนครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ ๓.  ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุ
ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดการค้้าประกันรายนี้จนกว่าหนี้ของผู้กู้ระงับสิ้นไปหรือผู้ท่ีข้าพเจ้าค้้าประกัน
ไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้้าประกันแทนข้าพเจ้า 
 

                  (ลงชื่อ)……………………….......................ผูค้้้าประกัน 
                                 (…………………..............................) 

 

 

หนังสือสัญญากู้ ที ่.......................... 
ชื่อผู้กู้............................................... 
เบอร์โทร. ........................................ 

ทะเบียนผู้ค้้าประกัน 
เล่มที่ ................. หน้า ................. 

สหกรณ์ได้รับยกเวน้ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร 
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 ข้อ ๔.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช้าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือ     
บอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าตามท่ีอยู่ข้างต้นภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี้โดยให้
ผู้บังคับบญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ้านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช้าระหนี้
ซึ่ งข้าพเจ้าต้องช้าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย  
โดยข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้    
ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช้าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้้าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ ๕.  หากผู้กู้ผิดนัดช้าระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้สามัญตามข้อ ๑. ข้าพเจ้าใน
ฐานะผู้ค้้าประกันยินยอมให้สหกรณ์ด้าเนินการตามกฎหมายกับข้าพเจ้า 
 ข้อ ๖.  ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่าย ให้สหกรณ์ จนกว่าสหกรณ์
จะได้รับช้าระหนี้จนสิ้นเชิง 

ข้อ ๗.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในสัญญานี้ รวมท้ังท่ีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์และท่ีอยู่โปรแกรม
แอปพลิเคชัน (Line) เป็นท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร หนังสือ ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า กรณีผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือ เอกสารหรือ
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่งให้กับข้าพเจ้าโดยชอบแล้ว 

         ข้อ ๘.  หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ น
หนังสือโดยทันที 

 หนังสือค้้าประกันเงินกู้สามัญนี้ท้าไว้ ณ วันซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดย
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นส้าคัญ 

 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ค้้าประกัน 
         (..................................................) 

 
  (ลงชื่อ)..........................................................พยาน  
           (....................................................) 

 
  (ลงชื่อ)...........................................................พยาน  

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

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตาม
กฎหมายแต่อย่างใด 

ลงชื่อ........................................................ ผู้ค้้าประกัน 
      (......................................................) 

ค้ายินยอมของคู่สมรส 

ข้าพเจ้ายินยอมให้.......................................................... 
เป็นผู้ค้้าประกันเงินกู้สามัญจากผู้ให้กู้ได้ 

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



ส้าหรับผู้ค ้าประกัน 
 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินช้าระหนี  
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 

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

ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ.........ปี เลขประจ้าตัวประชาชน 
……………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย..................................ถนน 
..............................ตา้บล/แขวง....................................อ้าเภอ/เขต...........................จังหวัด.............................. 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี................................. 
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน  และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด         
ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

ข้อ ๑. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ้านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
ได้รับจากทางราชการตามจ้านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด แจ้งในแต่ละเดือน 
ส่งช้าระหนี้, ช้าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด 
แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ ๒. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ้าเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ้าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม
จ้านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด แจ้งและส่งเงินจ้านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ ๓. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ้าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช้าระหนี้แก่ทาง
ราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด ก่อนเป็น
อันดับแรก 

ข้อ ๔. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค้า
ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค้ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น จ้ากัด 

ข้อ ๕. กรณีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ้ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท้าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค้าในหนังสือ
นี้ท้ังหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ   
  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน      ส้าเนาบัตรประจ้าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองส้าเนาด้วย
หมึกสีน้้าเงินมาด้วยแล้ว 

หนังสือนี้ท้าขึ้น ๓ ฉบับ มีขอ้ความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ี
ข้าพเจ้าและฉบับท่ีสามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้ากัด 
 

ลงชือ่ ............................................................ ผู้ค้้า ลงชื่อ ..................................................... พยาน 

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

 


