
 
 

 
 

เอกสารการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 
 

 
 

  1. สัญญาคำ้ประกันเงินกู้สามญักรอกรายละเอียดครบถ้วน     จำนวน  2  ฉบับ 

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ 

     ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก  

     และไม่หมดอายุ ณ วันท่ียื่น เปลี่ยนแปลงเอกสาร 

 3. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืนของผู้ค้ำประกัน    จำนวน  2  ฉบับ 

4. กรณีผู้ค้ำประกันเป็นสมาชกิสงักัดหน่วยงานอื่น ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน จำนวน  2  ฉบับ 

   ณ ท่ีจ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เร่ิมใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563  
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ ากัด 
  สัญญาค า้ประกันเงินกู้สามัญ 

 

           เขียนท่ี...............................................................................................          
วนัท่ี................................................................................................................................. 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................อาย.ุ............................ปี สมาชิกเลขทะเบียน..............................................                     
เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                                         ออกให้โดย......................................................เมื่อวนัท่ี....................................................................
หมดอาย.ุ.................................................ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้..................................................................................................................................................................................................                              
โทรศพัทส์ านกังาน...............................................................            ขา้ราชการ         พนกังาน/ลูกจา้ง   สังกดั  ............................................................................................................................
ต าแหน่ง....................................................................................โทรศพัทม์ือถือ.............................................................................อตัราเงินเดือน / ค่าจา้ง ............................................................ 
ซ่ึงต่อไปในหนังสือสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผูค้  ้าประกนั” ไดต้กลงท าหนังสือสัญญาค ้าประกนัเงินกูส้ามญัฉบบัน้ีให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือ                      
ค  ้าประกนัฉบบัน้ีจะเรียกว่า “สหกรณ์ฯ” เพื่อเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
ข้อ 1 ตามท่ี  ...................................................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ฯ ซ่ึงต่อไปในหนังสือน้ีจะเรียกว่า “ผูกู้”้ ไดข้อกูเ้งินจากสหกรณ์ฯ 
ตามหนังสือสัญญากูเ้งินประเภทสามญั จ านวน....................................................................   บาท (.........................................................................................................................................)  
สัญญาท่ี..................../....................ลงวนัท่ี...............................................และสหกรณ์ฯ ได้ยอมให้ผูกู้้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ ตามสัญญาเงินกู้จ านวนดังกล่าวแล้ว ซ่ึงผูกู้้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว                                   
ผูค้  ้ าประกันยอมผูกพนัตนเขา้ค ้าประกันการช าระหน้ีของผูกู้้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าผูกู้้ผิดนัดช าระหน้ีไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์ฯ หรือผูกู้้ผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ                       
บอกเลิกสัญญากู ้และเรียกให้ผูกู้ช้  าระหน้ี หรือมีกรณีอ่ืนใด อนักระท าให้ผูใ้ห้กูไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ี ช าระหน้ีไม่ครบถว้น หรือช าระหน้ีไม่ถูกตอ้ง ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวแลว้ก็ดี ผูค้  ้าประกนั
ยอมรับผิดช าระเงินต้นท่ีผูกู้ค้า้งช าระแก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหน้ีคา้งช าระ ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี และค่าเสียหายอ่ืนใดทั้งส้ิน                  
ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว จนกว่าสหกรณ์ฯ จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิงถูกตอ้งครบถว้น 
ข้อ 2 การค ้าประกันหน้ีเงินกู้ดงักล่าวน้ี ย่อมผูกพนัผูค้  ้ าประกันอย่างสมบูรณ์ แม้ถึงหากจะบงัเกิดขอ้อา้งขึ้นว่าผูกู้้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลล้มละลาย                      
หรือเขา้ท าสัญญาดงักล่าวแลว้ดว้ยความส าคญัผิดใด ๆ ก็ตาม ทั้งน้ีโดยผูค้  ้าประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือส าคญัผิดนั้น หรือไม่ก็ตาม ผูค้  ้าประกนัยอ่มไม่หลุดพน้จากความรับ
ผิดในสัญญาดงักล่าว 
ข้อ 3 ในกรณีท่ีผูกู้ผ้ิดนดัไม่ช าระหน้ีตามสัญญากูด้งักล่าว หรือผูกู้ถู้กศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย ตกเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ สาบสูญ หรือไม่ปรากฏว่า
ผูกู้ไ้ปอยูแ่ห่งใดในพระราชอาณาเขต ไปเสียจากถ่ินท่ีอยู ่หรือหาตวัไม่พบ หรือยา้ยภูมิล าเนาโดยมิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ฯ ทราบ ให้สหกรณ์ฯ เรียกให้ผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีตามสัญญากูน้ั้นไดท้นัที 
ข้อ 4 หากผูค้  ้ าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูค้  ้ าประกันยงัคงผูกพนัต่อหน้ีท่ีคา้งช าระแก่สหกรณ์ฯ ไปจนกว่าสหกรณ์ฯ จะไดรั้บช าระหน้ี                      
โดยส้ินเชิงถูกตอ้งครบถว้น 
ข้อ 5 ในการช าระหน้ีแทนผูกู้น้ั้น ผูค้  ้าประกนัยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีผูค้  ้าประกนัปฏิบตัิหนา้ท่ี หักเงินเดือน
หรือค่าจา้ง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายแก่ผูค้  ้าประกนันั้น เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไป จนกว่าหน้ีหรือภาระ
ผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป โดยหักเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์ฯ โดยพลนั โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนังสือยินยอมให้หกัเงินเดือนหรือเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์ฯ และความ
ยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้  
ข้อ 6 เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูค้  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ฯ ตามขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์ฯ จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากประกนั
ชีวิตท่ีผูค้  ้าประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนัให้สหกรณ์ฯ น าไปหกัช าระหน้ีตามสัญญาค ้าประกนัน้ีไดท้นัที 
ข้อ 7 ผูค้  ้าประกนัสัญญาว่า ถา้ผูค้  ้าประกนัยา้ยต าบลท่ีอยูจ่ากภูมิล าเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสัญญาน้ี หรือผูค้  ้าประกนัประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ผูค้  ้าประกนัมีหนา้ท่ีแจง้ให้สหกรณ์ฯ ทราบ
โดยทนัที มิฉะนั้นผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณ์ฯ ไดรั้บดว้ย 
ข้อ 8 สัญญาค ้าประกันเงินกู้สามัญ โดยให้ผู้ค า้ประกันรับผิดชอบครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผู้กู้ถูกบังคับคดี ถูกอายัด หรือถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ผู้ค ้าประกันยังต้องรับผิดชอบใน
สัญญาเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับช าระหน้ีเงินกู้ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาฉบับน้ีได้ท าขึน้เป็นสองฉบบัมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซ่ึงคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญาน้ีดีโดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................... ผูค้  ้าประกนั 
                                        (............................................................) 
                                          สมาชิกเลขทะเบียน........................... 

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

กรณีไม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ                      โสด      หย่า        หม้าย 
 

 

หมายเหตุ     กรณีท่ีผู้กู้หย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส าเนาใบส าคัญการหย่าหรือมรณบัตรด้วย ทุกคร้ัง 
 

ค ายินยอมคู่สมรสของผู้ค า้ประกัน 
 

ขา้พเจา้....................................................................... 
เป็นคู่สมรสของ..........................................................    
ยินยอมใหค้  ้าประกนั  กูเ้งินจาก  สอ.พช.  ได ้
 

....................................................คู่สมรสผูค้  ้าประกนั 
(...................................................) 
 

..................................................พยาน 

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



 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
หนังสือให้ค ายินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน 

 

          เขียนท่ี.................................................................. 
วนัท่ี..................................................................................... 

 

พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ โดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 
  มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์ ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งใน

สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหน้าท่ีอยูห่ักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระ
หน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกว่าหน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วยงานนั้นหกั
เงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
   การหกัเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งหกัให้สหกรณ์เป็นล าดบัแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหัก
ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ดว้ยการประกนัสังคม 
   อาศัยอ านาจตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 ขา้พเจา้......................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน......................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั  ปัจจุบนัเป็นราชการ ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ 
ในสังกดักรมการพฒันาชุมชน หรือในหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... 
จึงท าหนงัสือให้ค  ายินยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ดงัน้ี 
   1. ขา้พเจา้ยินยอมให้กองคลงั กรมการพฒันาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น  ๆ ตามท่ี
ผูใ้ห้ค  ายินยอมปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จตกทอด เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้                
มีสิทธิไดรั้บเพ่ือช าระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจ าเดือน หรือภาระผูกพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
ให้กบัสหกรณ์ฯ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกว่าหนีห้รือภาระผูกพนันั้นจะระงับส้ินไป 
   2. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนงัสือให้ค  ายินยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั จะให้ความยินยอม 
    3. ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ส่งส าเนาคู่ฉบบัหนงัสือค ายินยอมฉบบัน้ีให้ กองคลงักรมการพฒันาชุมชน 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามท่ีผูใ้ห้ค  ายินยอมปฏิบติัหนา้ท่ีอยูห่รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 
(ลงช่ือ)................................................................ผูใ้ห้ค  ายินยอม 

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

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

 

 

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

 
หมายเหตุ   พยานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด หรือผู้บังคับบัญชา 
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