
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ 

เอกสารประกอบด้วย 
1. คำขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน หน้าที ่1-2  >>> พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน (เท่านั้น) 1 ฉบับ 

2. หนังสือค้ำประกันเงินกู้  >>>พิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน (เท่านั้น) 1 ฉบับ 

3. สำเนาบัตรประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ 

หมายเหตุการกรอกข้อมูล 

หน้าคำขอเปลี่ยนแปลง ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ห้ามเว้นว่าง  เป็นลายมือเดียวกันทั้งฉบับ  

หนังสือค้ำประกัน ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ห้ามเว้นว่าง  เป็นลายมือเดียวกันทั้งฉบับ 

- จำนวนเงินกู้ ใหใ้ส่จำนวนเงินกู้ตามจำนวนที่อนุมัติให้กู้ครั้งแรก 

- พยานในหนังสือผู้ค้ำประกัน ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ำประกัน ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 

หัวหน้าฝ่าย 1 คน และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน (สำนักงานเดียวกันกับผู้ค้ำ)  

 

ด้วยความขอบคุณ จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมท่ีดิน จ ากดั 
 

 







 
   

 

 
 

หนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ 
ที…่…………/…………. 

ชื่อผู้ค ้ำประกัน……………………………………….. 
                  วันท่ี…………………………………………… 

 

 ข้าพเจ้า…………………….……………………..………อาย…ุ…….……ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่นิ  จ ากัด   
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………………….…….รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง………………..…………….…….………….... 
สังกัด………………………………..…………………………..ที่อยู่ปัจจบุัน  บ้านเลขท่ี…………………….…ถนน…….……….……..………… 
ต าบล/แขวง…………………….…………….อ าเภอ/เขต……………………..………………………จังหวัด…..……………….………………….. 
โทรศัพท…์………………..……...เลขประจ าตัวประชาชน เลขท่ี ..............................................................................(13 หลัก) 
ขอท าหนังสือค  าประกันใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่ิน จ ากัด ซึ่งต่อไปนี ในหนังสือค  าประกันจะใช้ค าว่า“สหกรณ์”   
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้)………………………………….….…..…...............…….กู้เงินไปเป็นจ านวนเงิน
.......…………….…….………….บาท (……….....………………..…………………..………………………………..) ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่
......................./..................ลงวันท่ี.............................................วัตถุประสงค์เพื่อ.............................................................. 
............................................................................................................................................................................. .........
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค  าประกันหนี จ านวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี ย 
และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั นด้วย  

ข้อ   2 ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยู่ก่อนสัญญานี แล้ว การน าค่าหุ้นมาช าระหนี เงินกู้   
ต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ 

ข้อ   3 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค  าประกันหนี ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวด
ช าระหนี  อัตราดอกเบี ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนั นโดยตลอดแล้ว 
ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค  าประกันรายนี  จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค  าประกันไว้นี จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค  าประกันแทนข้าพเจ้า 

ข้อ   5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี โดย ให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์  
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วยโดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทั งนี จนกว่าจะได้ช าระหนี ตามหนังสือกู้ส าหรับ
เงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค  าประกันนั น โดยสิ นเชิงแล้ว 

ข้อ 6 ข้าพเจ้าสัญญาว่า  หากย้ายที่อยู่จากภูมิล าเนาดังกล่าวข้างต้นในหนังสือค  าประกันนี  ข้าพเจ้ามีหน้าที่
แจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที  มิฉะนั นข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่สหกรณ์อาจได้รับจากการ
ละเลยไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวตามข้อนี ด้วย 

 

/ข้อ 7 การค  าประกัน... 
 

 

หนังสือกู้ที…่……..../………... 

ช่ือผู้กู…้………………………… 
ทะเบียนผู้ค  าประกัน 
เล่ม……….…….หน้า…………….. 



 
 

2 
 

ข้อ   7 การค  าประกันย่อมผูกพันผู้ค  าประกันอย่างสมบูรณ์ตามสัญญากู้ส าหรับเงินกู้สามัญและหากผู้กู้ได้ยื่น
ค าร้องหรือท าบันทึกข้อตกลงต่อผู้ให้กู้เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวด หรือจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดโดยบอกกล่าวและได้รับ
ความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้วนั น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนช าระให้  ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ 
ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย  และยินยอมให้ถือว่าค าร้องหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ท าขึ นภายหลังหนังสือกู้ฉบับนี   
ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือค  าประกันนี ด้วย  

  แม้จะปรากฏตามข้ออ้างว่าผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าท าหนังสือกู้ที่กล่าวแล้วด้วยความส าคัญ
ผิดอย่างใด ๆ ก็ตาม ทั งนี  โดยผู้ค  าประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือส าคัญผิดหรือไม่ก็ตาม และผู้ค  าประกัน 
ไม่พ้นจากความรับผิดอันได้ให้หรืออาจได้ใหไ้ว้แก่สหกรณ์ในขณะท าหนังสือค  าประกันนี  

ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช้ำระหนี ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นบุคคล
ล้มละลำย หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในประเทศไทย โดยผู้กู้ไปจำกถิ่นที่อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำย
ภูมิล้ำเนำ โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค ้ำประกันช้ำระหนี ตำมสัญญำกู้นั นได้ทันที 

ข้อ 9 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี สินตามหนังสือค  าประกันนี   ข้าพเจ้าผู้ค  าประกันยินยอม  
ให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขตอ านาจในพื นท่ีซึ่งเป็นท่ีตั งส านักงานสหกรณ์ 
 หนังสือค  าประกันนี ท าไว้  ณ  วันที่ซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี โดยตลอดแล้ว 
และให้ถือว่าค าเตือนส าหรับผู้ค  าประกันเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือค  าประกันด้วย จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ   
ต่อหน้าพยาน  

 

กรณีไม่มีคู่สมรส   โปรดระบ ุ    โสด               หย่า       ม่าย 
 

ค้ำยินยอมของคู่สมรส    
(ให้ใช้เฉพำะกรณีผู้ค ้ำประกันมีคู่สมรส) 

เขียนที…่………………………………………………..……
 วันท่ี…………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง…………..........................................................………………...…..….……..เป็นสามี / ภรรยาของ
นาย/นาง..........................……………………………..……….(ผู้ค  าประกัน) ยินยอมใหคู้่สมรสของข้าพเจ้าเปน็ผู้ค  าประกันเงินกู้
สามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  ตามหนังสือค  าประกันข้างต้นนี และข้าพเจา้ไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 

 ……………….………....……………………. คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
 (………………………….……………………) 

 

 

 ………………………....…………………….. ผู้ค  าประกัน 
 (……………….….....……………………….)  

 

  ……………...….……....……………. ผู้ค  าประกัน  
  (……………......……….……………)   
      
 ………….…….………...….…….……. พยาน  ………….…….………...….…….……. พยาน 
 (…………….....….…....….………….)   (…………….....….…....….………….)  
ต าแหน่ง …………….……….…....……………..  ต าแหน่ง …………….……….…....……………..  

สังกัด …………….……….…....……………..  สังกัด …………….……….…....……………..  
เลขทะเบยีนสมาชิก .…………….…….….………….………  เลขทะเบยีนสมาชิก .…………….…….….………….………  


