
 
คําขอเปลี่ยนผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 

 
เขียนที…่…………………………… 

วันที…่…….เดือน…………….พ.ศ.  25……..   
เร่ือง    ขอเปลีย่นผูคํ้าประกนัเงนิกูสามัญ 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน จํากัด 
  ตามที่ขาพเจา……………………..………………….เลขทะเบียนที…่………… 
ตําแหนง……………………………………………….สังกัด………………………………………. 
มีเงนิไดรายเดอืน (รวม พ.ช.ค)………………….บาท  ไดกูเงินสามัญตามสัญญาที…่……………. 
จํานวน………………….บาท   โดยม…ี…………………………………………………………... 
เลขทะเบียนสมาชิก……..…..ตําแหนง……………………………….สังกัด………………………. 
และ…………………………………………………………เลขทะเบียนสมาชิก………………… 
ตําแหนง………………………………..…….สังกัด……………………………………………. 
เปนผูคํ้าประกนั    นัน้ 
  บัดนี้  ขาพเจามีความประสงคจะขอเปลี่ยนผูคํ้าประกันจากนาย/นาง/น.ส 
……………………………………………………เปน นาย/นาง/น.ส……………………………… 
สมาชิกเลขทะเบียนที…่………………………ตําแหนง………….……………………………….. 
สังกัด……………………………………….…………….เงินเดือน…………….……………บาท    
เนื่องจาก…………………………………………………...…………………………………………
……………….………………………….. 
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 
      

ขอแสดงความนับถือ 
 

………………………………………….. 
(……………………………………………..) 

     
 



สําหรับเจาหนาที่กรอกรายละเอียด 
เรียน  หัวหนาแผนกทะเบียนหุนและหนี้ 
         ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา นาย/นาง/น.ส. 
…………………………………………………………… 
ผูค้ําประกันรายใหม 
              ไมอยูในหลักเกณฑ             อยูในหลักเกณฑ 
ที่จะค้ําประกันไดและยังมีสิทธิค้ําประกันเงินกูไดอีก 
                1  ราย                              2  ราย 
 
                      …………………..ผูชวยหัวหนาแผนก 
                          …/…/… 
เรียน  หัวหนาแผนกทะเบียนหุนและหนี้ 
         ผูกู…………………………………………………. 
เลขทะเบียนที่……………..สังกัด…….…………………. 
มีเงินคาหุน…………………………………………..บาท 
มีหนี้เงินกูตามสัญญาที่…………………………………. 
เปนเงินจํานวน……………………………………….บาท 
มี……………………………………………………..และ 
…………………………………………..เปนผูค้ําประกัน 
ชําระงวดละ…………………...……………………..บาท 
สงชําระมาแลว……………………………………….งวด 
เปนเงิน……………………………….………………บาท 
ยังคางชําระ……………………….…………...……..งวด  
เปนเงิน……………………………..………….….…บาท 
 
                   …………………..เจาหนาที่ประจําหนวย 
                       …/…/… 
ผูค้ําประกันรายใหม  นาย/นาง/น.ส. 
…………………………………………………………… 
เลขทะเบียนที่……….…สังกัด…………………………… 
มีเงินคาหุน……………………….………………….บาท 
และมีหนี้เงินกู………………..………………………บาท 
 
                   …………………..เจาหนาที่ประจําหนวย 
                        …/…/… 
                     

เรียน  ผูจัดการ 
             ไดตรวจสอบแลวปรากฏวานาย/นาง/น.ส. 
…………………………………………………………… 
มีสิทธิ์ค้ําประกันเงินกูสามัญได…………….ราย  เห็นควร 
นําเสนอประธานกรรมการดําเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ   ชุดที่    26   
ครั้งที่  14/2541  เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ  2542  (ใน
กรณีที่สมาชิกขอเปลี่ยนผูค้ําประกันเงินกูสามัญให
นําเสนอประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
พิจารณาอนุมัติแลวรายงานใหคณะกรรมการดําเนินการ
ทราบ) 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในบันทึกที่แนบ
มาพรอมนี้ 
 
                     ………………….หัวหนาแผนกทะเบียน 
                             .. /…/…      หุนและหนี้ 
 
เรียน  ประธานกรรมการดําเนินการ 
         นาย/นาง/น.ส……………………………………… 
ไดขอเปลี่ยนผูค้ําประกันจากเดิม  คือ   นาย/นาง/น.ส. 
…………….………………………………………มาเปน 
นาย/นาง/น.ส……………………………………………. 
         ฝายจัดการไดตรวจสอบแลวปรากฏวา นาย/นาง/ 
น.ส………………………………………………………. 
อยูในหลักเกณฑที่จะค้ําประกันได 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                       
                                  ………………………. 
                                           ผูจัดการ 
                                          …../…./… 
 
                             อนุมัติ 
   
                                      ……………………. 
                                      ประธานกรรมการ 
                                               …/…/… 

 
 



 
 
   

          กอนทีจ่ะลงนามในหนังสือคํ้าประกนั  ผูคํ้าประกนัควรอานและตรวจสอบรายละเอียด 
ของหนงัสือคํ้าประกันใหเขาใจโดยชัดเจน   หากผูคํ้าประกันมีขอสงสัยใด  ๆ     ควรปรึกษาผูมีความรู
กอนทีจ่ะทําหนังสือคํ้าประกนั 
          การที่ผูคํ้าประกันลงนามในหนงัสอืคํ้าประกันกบัสหกรณออมทรัพยขาราชการกรม 
ที่ดิน  จาํกัด  เพื่อคํ้าประกนัหนี้ตามหนงัสอืกู  เลขที…่…………...ลงวนัที…่…………………………. 
ระหวาง สหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน   จํากัด   (ผูใหกู)  กับ………………………………... 
……………………………………..(ผูกู)    ผูคํ้าประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสาํคญั  ดังนี ้
                       1.  ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดอยางจาํกัดไมเกินวงเงนิตามที่กาํหนดในหนังสือกู 
                       2.  ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงนิที่ผูกูคางชําระกับผูใหกูตาม  
หนงัสือกูและอาจตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอื่น  ๆ  อีกดวย 
                       3.  ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดในวงเงนิกูตามหนังสอืกูและเงนิกูเพิ่มเติมที่จะมข้ึีน 
ตอไป 
                       4.  ผูคํ้าประกันตองรับผิดรวมกับผูกู 
                       5.  เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูคํ้าประกันชาํระหนี ้
ทั้งหมดที่ผูกูคางชาํระ  โดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรองหรือบังคับเอาจากผูกูกอน 
                       6.  เปนหนังสือคํ้าประกนัเพื่อกิจการเนื่องกนัไปหลายคราวไมจาํกัดเวลาที ่
ผูคํ้าประกันไมสามารถยกเลกิเพิกถอนได 
                       7.  ผูคํ้าประกันไมหลดุพนจากความรับผิดแมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู 
                    นอกจากทีก่ลาวไวขางตนแลว    ผูคํ้าประกันยงัมหีนาทีแ่ละความรับผิดตาง   ๆ  
ตามที่ระบุไวในหนังสือคํ้าประกัน 
                   ขาพเจาไดเตือนและรับทราบคําเตือนนี้แลว    จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
       ……………………………………   ผูคํ้าประกัน  

 (…………………………………..) 
 
……………………………………..   ตัวแทนที่ไดรับมอบหมาย 
(……………………………….……) 

      ………..……………………………   ตําแหนง 
………………………………………  สังกัด 

หมายเหต ุ   ใหผูใหกู  (ตัวแทนที่ไดรับมอบหมาย)  ทําเครื่องหมาย ลงใน         หนาขอความ 
          ที่มีสาระสําคัญตรงกับเงื่อนไขในหนงัสือคํ้าประกนั 

คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 



 
                          

ทะเบียนผูค้ําประกัน 
เลม………….หนา………... 

 
 

 

หนังสือกูที่…….../………. 
ชื่อผูกู……………………. 

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามญั 
ที่……………/…………. 

ช่ือผูค้ําประกัน……………………………………….. 
                  วันที่…………………………………… 
 ขาพเจา…………………………………………อายุ……...…ป สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยขาราชการ
กรมที่ดิน  จํากัด   สมาชิกเลขทะเบียนที่……………….รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง………………..…. 
สังกัด…………………………………………………..ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่………………ถนน………………… 
ตําบล/ แขวง…………………………….อําเภอ/เขต…………………………………จังหวัด……………………….. 
โทรศัพท…………………….     บัตรประจําตัวประชาชน      บัตรประจําตัวขาราชการ  เลขที่………………….. 
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยขาราชการกรมที่ดิน   จํากัด    ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันจะ
ใชคําวา   “สหกรณ”   เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

ขอ  1.  ตามที่สหกรณไดตกลงให  (ผูกู)…………………………………….....…………………….กูเงินไป 
เปนจํานวนเงิน…………………….…..บาท  (………………………………………………………………………..) 
ตามหนังสือกูลงวันที่……………………………นั้น  ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ตามหนังสือกูดังกลาวอยางไมมี
จํากัด   จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้โดยสิ้นเชิงเฉพาะสวนที่เกินกวาคาหุนของผูกู   โดยยอมรับผิดรวมกันหรือ
แทนกันอยางลูกหนี้รวมกันกับผูกู 

ขอ  2.  กรณีผูกูลมละลาย หรือตาย  หรือกลายเปนบุคคลไรความสามารถ  หรือสาบสูญ  หรือไปเสียจาก
ถิ่นที่อยู  หรือหาตัวไมพบ หรือยายภูมิลําเนา  โดยมิไดแจงใหสหกรณทราบ  หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทําใหสหกรณ
ไมไดรับชําระหนี้ตามหนังสือกูดังกลาวแลว  ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในขอตกลงตามหนังสือกูก็ดี  ขาพเจาผูค้ํา
ประกันยอมรับผิดแทนผูกูในอันที่จะตองชําระหนี้ตามหนังสือกูนั้นทันที 

ขอ  3.  ถาสหกรณผอนเวลาสงชําระหนี้ใหแกผูกู  โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม  ให
ถือวาขาพเจาผูค้ําประกันเปนอันยินยอมตกลงดวยในการผอนเวลานั้นทุกครั้งไป  และมิใหถือเอาการผอนเวลาเชน
วานั้นเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูค้ําประกันเปนอันขาด 

ขอ  4.  ในกรณีที่ผูกูผิดขอตกลงตามหนังสือกู    ขาพเจาผูค้ําประกันยอมสละสิทธิขอตอสูตามกฏหมายซึ่ง
ผูกูหรือผูค้ําประกันจะพึงมีตอสหกรณ  ไมวากรณีใด ๆ  ทั้งส้ิน  และยินยอมใหสหกรณเรียกรองใหผูค้ําประกันรับผิด
ตามหนังสือค้ําประกันไดทันที   แตทั้งนี้ไมเปนการตดัสิทธิของสหกรณที่จะดําเนินการเรียกรองหรือฟองรองผูกู  หรือ
กองมรดก  หรือผูรับชวงสิทธิชําระหนี้กอนตามแตสหกรณจะเห็นสมควร   และในกรณีเชนวานี้    ถาสหกรณมิไดรับ
ชําระหนี้หรือไดรับไมเต็มตามจํานวน     ผูค้ําประกันยอมใหถือวาการดําเนินการเชนนั้นเปนการยินยอมใหสหกรณ
กระทําเพื่อผูค้ําประกันเอง    ผูค้ําประกันจึงยินยอมชําระหนี้ที่คางอยูโดยพลัน    ทั้งยอมชดใชบรรดาคาธรรมเนียม
และคาใชจายทั้งส้ิน   ซึ่งสหกรณจะไดเสียไป  แมวาการดําเนินการเชนวานั้นสหกรณจะไดแจง  หรือมิไดแจงใหผูค้ํา
ประกันทราบกอนก็ตาม   และถึงแมจะมิไดเรียกรองหรือฟองรองผูค้ําประกันกับผูกูหรือกองมรดก    หรือผูรับชวง 
สิทธิของผูกูดวยก็ตาม 
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ขอ  5.  ผูค้ําประกันสัญญาวา  ถาผูค้ําประกันยายที่อยูจากภูมิลําเนาดังกลาวขางตนในหนังสือค้ําประกัน

นี้   ผูค้ําประกันมีหนาที่แจงใหสหกรณทราบโดยทันที  มิฉะนั้นผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ  
ที่สหกรณอาจไดรับจากการละเลยไมแจงการยายที่อยูใหมดังกลาวตามขอนี้ดวย 

ขอ  6.  การค้ําประกันยอมผูกพันผูค้ําประกันอยางสมบูรณ    แมจะปรากฏตามขออางวาผูกูเปนบุคคลไร
ความสามารถ  หรือเขาทําหนังสือกูที่กลาวแลวดวยคามสําคัญผิดอยางใด  ๆ  ก็ตาม  ทั้งนี้โดยผูค้ําประกันจะไดรูถึง
เหตุไรความสามารถ   หรือสําคัญผิดหรือไมก็ตาม   และผูค้ําประกันไมพนจากความรับผิดทั้งหมดหรือแตบางสวน
อันไดให  หรืออาจไดใหไวแกสหกรณแตกอนหรือในขณะทําหนงัสือค้ําประกันนี้ 

ขอ  7.  ขาพเจายอมรับผูกพันวา  การที่ขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณนี้    ไมวาเพราะเหตุ
ใด ๆ  ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้   จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น 
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 

ขอ  8.  ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู     ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา  เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจา
ตองสงตอสหกรณจากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณ  ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป  ทั้งนี้จนกวา
จะไดชําระหนี้ที่ค้ําประกันนี้โดยส้ินเชิงแลว 

ขอ  9.  หากมีการฟองรองบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือค้ําประกันนี้   ขาพเจาผูค้ําประกันยินยอม
ใหสหกรณฟองคดีไดที่ศาลซึ่งมีเขตอํานาจในพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานสหกรณ 

หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว  ณ  วันที่ซึ่งระบุขางตน  และขาพเจาไดเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว 
และใหถือวาคําเตือนสําหรับผูค้ําประกันเปนสวนหนึ่งของหนังสือค้ําประกันดวย จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน  
………………………………………ผูค้ําประกัน              …………….……………………พยาน 
(……………………………………..)                (……………….….……………...) 
………………………………………ผูเขียน  ตําแหนง…………………….……………… 
(……………………………………..)   สังกัด………………………………………… 
                 เลขทะเบียนสมาชิก…………………………. 
กรณีไมมีคูสมรส   โปรดระบุ    โสด   หยา        มาย 

คํายินยอมของคูสมรส    
(ใหใชเฉพาะกรณีผูค้ําประกันมีคูสมรส) 

เขียนที่…………………………………………
 วันที่…………………………………………… 

 ขาพเจา นาย / นาง………………………………….……..เปนสามี / ภรรยาของนาย/นาง………………. 
ยินยอมใหนาย/นาง…………………….…………………………. เปนผูค้ําประกันตอสหกรณออมทรัพยขาราชการ
กรมที่ดิน  จํากัด  ตามหนังสือค้ําประกันขางตนนี้ 
 
……………………………………ผูค้ําประกัน                ..……….……………………คูสมรสผูใหความยินยอม 
(…………………………………..)              (…………..….……………...) 
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