
 

 

 

เอกสารในการเปลีย่นแปลงผูค้ำประกัน 

 

1.  สำเนาบตัรประจำตวัขาราชการผูกู และผูค้ำประกันทกุราย (เจาตวัรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง) 

2. สลิปเงินเดอืน เดือนปจจุบันของผูคำ้ประกันรายใหม (นกง.เซน็รบัรอง) 

3. สำเนาบัตรประจำตัวคูสมรสผูค้ำประกันใหม (คูสมรสรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง) 

4. กรณีที่บัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล หรือคำนำหนา ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบขอใชคำนำหนาเปน 

น.ส. เพ่ิมดวย 

5. ใบรับรองความเปนโสด (กรณีเปนโสด) 

6. สำเนาทะเบียนบานผูค้ำประกันใหม 

  



 

บันทึกแกไขเพิ่มเติมแนบทายหนังสือกูเงินและหนังสือค้ำประกัน 

เขียนที.่......................................................... 

      วันท่ี……………………………………………… 

  ขาพเจา................................................................ (ผูกู) หมายเลขสมาชิก...................................................

สังกัด .............................................พักอยูที่..............................ถนน..................................ตำบล..........................................

อำเภอ...................................จังหวดั...................................รหัสไปรษณีย.....................................หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได

..............................................ไดก ู เง ินประเภทสามัญจากสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเร ือยุทธการ จำกัด                      

จำนวน...................................บาท (.................................................................................) ลงวันที.่.........................................

ตามหนังสือขอกูเงินเลขที.่..............................................มผีูค้ำประกันรายชื่อดังตอไปนี้  (ลงชื่อผูคำ้ประกันเดิม) 

1. ................................................................. หมายเลขสมาชิก.................................. 

2. ..................................................................หมายเลขสมาชิก.................................. 

3. ...................................................................หมายเลขสมาชิก................................. 

ปจจุบัน ขาพเจามีหนี้สินคงเหลือ..........................บาท (................................................................)     มีความ

ประสงคขอเปลี่ยนแปลงผูค้ำประกัน จาก.......................................................................หมายเลขสมาชิก...........................   

เปน...........................................................หมายเลขสมาชิก............................... โดยผูค้ำประกันทุกรายไดรับทราบขอความ

ขางตนดีแลว และยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณ

แหงหนี้นัน้ตอไป 

  ผูกูและผูค้ำประกันไดอานและเขาใจบันทึกฉบับนี้โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

      ...............................................สมาชิกผูกูเงิน 

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

รับทราบ/ยินยอม 

.................................................. ผูคำ้ประกัน (ขอถอน) 

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

.................................................. ผูค้ำประกันใหม .................................................. ผูค้ำประกันเดิม 

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

.................................................. ผูค้ำประกันเดิม .................................................. พยาน 

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

หมายเหต ุ แนบสำเนาบตัรประจำตัวผูกูและผูค้ำประกันทุกราย พรอมรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง 

  



 

 

  

  

                  

หนังสอืขอเปลี่ยนแปลงผูคำ้ประกัน 

   เขียนที ่      

วันที่    เดือน     พ.ศ.    

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฝร. 

   ขาพเจา                         สมาชิกเลขที่       อายุ           ป เลขประจำตัวประชาชน 

เลขที่        ขอเสนอเปลี่ยนแปลงผูคำ้ประกัน เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี ้

   ขอ 1.  ขาพเจาขอกูเงนิ จำนวน    บาท (         ) 

ระยะเวลาผอนชำระ   งวด ชำระแบบ  คงตน...........................บาท พรอมดอกเบ้ียรายเดือน   คงยอด................................  บาท

ปจจุบันหนี้สินคงเหลือ      บาท 

  ขอ 2.  ปจจุบันนี้ขาพเจาเปนขาราชการตำแหนง                       มีรายไดเดือนละ            บาท 

สังกัด/สถานที่ทำงาน     ตำบล          อำเภอ    จังหวัด       ..รหัสไปรษณีย     .   

ที่อยูตามทะเบยีนบานเลขท่ี   หมูที่    ตำบล       อำเภอ   จังหวดั                  รหัสไปรษณยี     . 

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่..................หมู............ตำบล.................................อำเภอ......................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย....................... 

หมายเลขโทรศัพท.......................................... ID LINE............................................................... 

    ขอ 3.  เปลี่ยนผูค้ำประกันใหม โดยใชบุคคลค้ำประกัน ดังนี้  

3.1 ชื่อ(ผูค้ำ)..................................................................... สมาชิกเลขท่ี.................... อายุ.......... ป เลขประจำตัวประชาชน.................................... 

มีเงินไดรายเดือน.................................... ตำแหนง.............................................................. สังกัด............................................................................. 

สังกัด/สถานที่ทำงาน................................................ตำบล.............................อำเภอ.....................จังหวดั...................... รหัสไปรษณีย.................... 

ที่อยูตามทะเบยีนบานเลขท่ี................. หมู...............ตำบล........................... อำเภอ......................จังหวดั.......................รหสัไปรษณยี................... 

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่..........................หมู...............ตำบล.............................อำเภอ......................จังหวัด.......................รหสัไปรษณยี................... 

หมายเลขโทรศัพท.......................................  

      ลงชื่อ ............................................................................. ผูค้ำใหม  

  ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว 

ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยไดตามที ่กำหนดไวในประกาศ         

สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เมื่อใดก็ไดไมจำเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

 

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

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

 

  

 

รับที่..................................... 

วันที่..................................... 

หนังสือ................................................. 

วันที่...................................................... 

บัญชีเงินกูที่.......................................... 

สำหรับขาราชการ 



 
 

 

หนังสือใหคำยินยอมหักเงินเดือน หรือคาจาง หรือบำนาญ 

(สำหรับผูค้ำประกัน) 

เขียนที่  ............................................................... 

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

  อาศัยความตามมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 ขาพเจา...............................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด 

เลขทะเบียน........................................ปจจุบันเปน ขาราชการประจำ/ลูกจางประจำ/พนักงานราชการ รับเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ ในสังกัด

...............................................................................จึงทำหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ดังนี ้

 1.  ขาพเจายินยอมให กพ.ทร./กพ.หนวยตนสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายหักเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ 

เงินบำเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจาก กรมบัญชีกลาง  เพื่อชำระหนี้เงนิกู ดอกเบ้ีย เงนิรับฝาก คาหุนประจำเดือน หรือ

ภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ใหแกสหกรณ ฯ ตามจำนวนที่สหกรณ ฯ แจงไปจนกวาหนี้ หรือ  

ภาระผูกพันนั้นจะระงบัสิ้นไป  

 2. ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด      

จะใหความยนิยอมเปนลายลักษณอักษร 

 

     (ลงช่ือ)..................................................................................สมาชิก    

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

 

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

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

 

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

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

     

 

 

 



 

 

 หนังสือคำ้ประกันสำหรับเงินกูสามัญ 

หนังสือค้ำประกันเลขท่ี   ลงวันท่ี     

เขียนที ่      

วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ขาพเจา             อายุ               ป สมาชิกสหกรณออมทรัพย กองการฝก  

กองเรือยุทธการ จำกัด หมายเลขสมาชิก       อยูบานเลขที่               หมูที่    ถนน    

แขวง/ตำบล        เขต/อำเภอ          จังหวัด       โทรศัพทหมายเลข    

“ผูค้ำประกัน” ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ใหไวแกสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือน้ีจะ

เรียกกวา “สหกรณ” เปนหลักฐานสำคญัวาดังตอไปนี ้

 ขอ 1.  ตามที ่                       สมาชิกสหกรณซึ่งตอไปหนังสือนี้จะเรียกวา “ผูกู”  

ไดขอกูเงนิจากสหกรณตามคำขอกูเงินและสญัญากูเงนิประเภท  ที ่    /      ลงวันท่ี    

เพ่ือนำไปใชในการ               และสหกรณไดยอมใหผูกูกู เงินจากสหกรณตามสัญญาเงินกูดังกลาวเปนจำนวนเงิน

                บาท  (                              ) ซึ่งผูกูไดรับเงินไปครบถวนแลว  

ผูค้ำประกันยอมเขาค้ำประกันการชำระหนี้ของผูกู โดยขอสัญญาวา ถาผูกูผิดนัดไมใชเงินใหแกสหกรณหรือผูกูผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งจนเปนเหตุ

ใหสหกรณบอกเลิกสัญญากู และเรียกใหผูกู ชำระหนี้หรือมีกรณีอื่นใด อันกระทำใหผูใหกู ไมไดรับชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูดังกลาวแลวก็ดี         

ผูค้ำประกันยอมรับผิดชำระเงินตนที่ผูกูคางชำระแกสหกรณ รวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้คางชำระตลอดจนคาภาระติดพันอัน

เปนอุปกรณแหงหนี้รายน้ี และคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น ตามสัญญาเงินกูดังกลาว จนกวาสหกรณจะไดรับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถวน 

 ขอ 2.  การค้ำประกันหนี้เงินกูดังกลาวนี้ยอมผูกพันผูค้ำประกันอยางสมบูรณ ทั้งนี้ผูค้ำประกันขอยืนยนัวาผูกูไมเปนบุคคลไรความสามารถ 

และเขาทำสัญญาที่กลาวแลว  ดวยความสำคัญผิดอยางใด ๆ 

 ขอ 3.  ในกรณีที่ผูกูผิดนัดไมชำระหนี้ตามสัญญากูดังกลาวแลว และผูกูจะถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย หรือไมปรากฏวาผูกูไป

อยูแหงใดในพระราชอาณาเขต โดยผูกู ไปจากถิ่นที่อยู หรือหาตัวไมพบ หรือยายภูมิลำเนาโดยมิแจงใหสหกรณทราบ ใหสหกรณเรียกใหผูค้ำ

ประกันชำระหนี้ตามสัญญากูนั้นไดทันท ี

 ขอ 4.  ผูค้ำประกันสัญญาวา ถาผูคำ้ประกันยายตำบลที่อยูจากภูมิลำเนาดังกลาวขางตนในสัญญานี้ ผูค้ำประกันมีหนาที่แจงใหสหกรณ

ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผูค้ำประกันจะตองรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณไดรับเปนพฤติการณพิเศษอีกโสดหนึ่งดวย 

 ขอ 5.  หากผูค้ำประกันพนจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูค้ำประกันยังคงผูกพันตอหนี้คางชำระแก

สหกรณไปจนกวาสหกรณจะไดรับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถวน 

 ขอ 6.  ในการชำระหนี้แทนผูกูนั้น ผูค้ำประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือ

หนวยงานอื่นใดที่ผูค้ำประกันปฏิบัติหนาที่อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดจายแกผูค้ำประกันนั้น เพื่อชำระหนี้หรือภาระ

ผูกพันอ่ืนที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจำนวนท่ีสหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยใหหักเงินดังกลาวและสงเงิน

ที่หักไวน้ันใหแกสหกรณโดยพลัน  การแสดงเจตนายินยอมดังกลาว ผูค้ำประกันจะไมถอนคืน เวนแตสหกรณใหความยนิยอม 
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 ขอ 7.  เงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชนใด ๆ ที่ผูค้ำประกันจะไดรับจากสหกรณตามขอบังคับ หรือ

สหกรณจะไดรับมอบผลประโยชนจากการประกันชีวิตที่ผูค้ำประกันตกลงไวกับผูเอาประกัน ใหสหกรณนำไปหักชำระหน้ีตามสัญญาคำ้ประกันน้ีได 

 ขอ 8.  ในกรณีที่ผูค้ำประกันทำหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตาง ๆ ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณไวเปนหลักฐาน 

เมื่อผูค้ำประกันถึงแกความตาย นั้น ไมวาจะไดตั้งผูรับโอนประโยชนไวกอนหนาหรือหลังจากที่ผู ค้ำประกันจะทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้          

ไมกระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาค้ำประกันฉบับน้ีแตประการใด โดยใหผูรับโอนประโยชนชำระหนี้ตามสัญญานี้ใหครบถวนกอน 

 ผูค้ำประกันไดเขาใจขอความในหนังสือนัน้ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบขุางตน 

 

   ลงช่ือ       ผูค้ำประกัน 

        (       ) 

  

ลงช่ือ            พยาน           ลงช่ือ               พยาน 

      (              )                    (                          ) 

 

               

คำยินยอมของคูสมรส 

                                                     (ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ำประกันมีคูสมรส) 

เขียนที ่      

วันที่  เดือน   พ.ศ.   

  ขาพเจา        เปนคูสมรสของ       

ไดยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ำประกันเงนิกูสามัญของสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ตามหนังสือค้ำประกัน

เงินกูสามัญขางตน และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

    ลงช่ือ      คูสมรสผูใหคำยินยอม 

               (      ) 

    ลงช่ือ      พยาน 

            (      ) 

 

หมายเหตุ  แนบสำเนาบตัรประจำตัวของคูสมรสผูอนุญาตดวย เจาตัวรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง 

              กรณีท่ีบัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล หรือคำนำหนา ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบขอใช

คำนำหนาเปน น.ส. เพิ่มดวย 



   

 

 

 

   

กอนท่ีจะลงนามในหนังสือคำ้ประกันสำหรับเงินกูสามัญ ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือ ค้ำประกันใหเขาใจ

โดยชัดเจน หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะลงนามในหนังสือค้ำประกัน 

  การที่ผูค้ำประกันลงนามในหนังสือค้ำประกันกับ สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เพื ่อ  ค้ำประกันหนี้ตาม

หนังสือกูสำหรับเงินกูสามัญ ของ...................................................................................(ผูกู) ผูค้ำประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสำคัญ 

ดังนี ้
 

  1.  ผูค้ำประกันจะตองรับผิดอยางไมจำกดั (ตนเงนิ ดอกเบี้ย และคาสินไหมทดแทน) 

  2.  ผูค้ำประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงนิที่ผูกูคางชำระกับผูใหกู ตามหนังสือกูยืมเงิน และอาจตองรับผิดชดใชดอกเบีย้ 

       หรือคาสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกดวย 

  3.  ผูค้ำประกันตองรบัผิดรวมกับผูกู 

  4.  เมื่อผูกูผิดนัดชำระหนี้ ผูใหกูมสิีทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดทีผู่กูคางชำระ 

  5.  ผูค้ำประกันไมหลุดพนจากความรับผิดแมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู 

  6.  กรณีบริษัทประกันชีวิตปฏิเสธคำขอเอาประกันของสมาชิกผูกูเงินไมวาดวยสาเหตใุดก็ตาม หรือบริษัทประกันชีวิตบอกลางสัญญาใน

ภายหลัง หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สสอท. หรือ สส.ชสอ. ปฏิเสธไมรับเปนสมาชิก หรือมีเหตุใด ๆ ที่ทำใหผูกูพนสมาชิกภาพโดยเจตนา

ของผูกู เองหรือไมก็ตาม เมื่อสมาชิกผูกู เงินไดรับอนุมัติใหกูเงินแลว สัญญาค้ำประกันที่ผูค้ำประกันไดใหไวกับสหกรณยังคงมีผลผูกพันผูค้ำ        

ตอสหกรณทุกประการ 
 

  นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ำประกันยังมีหนาที่และความรับผดิชอบตาง ๆ  ตามที่ระบุไวในหนังสือค้ำประกัน ขาพเจาไดเตือนและ

รับทราบคำเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

       

ลงชื่อ.............................................................ผูค้ำประกัน (1)        ลงชื่อ..............................................................ผูค้ำประกัน (2) 

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

 

ลงชื่อ............................................................ผูค้ำประกัน (3)         

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

 

       

     

 

หมายเหตุ    ผูค้ำประกันมีสิทธิใหผูกูทำประกันภัยผูค้ำ และประกันชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงตามสญัญากูได 

 

คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน 


