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 วนัท่ี ……………… เดือน ……….…………. พ.ศ. ………….. 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
 ขา้พเจา้ ………………………………………………. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี …………………เสนอคาํขอกูเ้งิน 
สามญั เพ่ือคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั โปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  จาํนวน……………………………………บาท   
(…………………………………………………………………) โดยจะนาํไปใชเ้พ่ือการดงัน้ี (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตุผล 
แห่งการกูโ้ดยละเอียด) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 ขอ้ 2.  ขณะน้ีขา้พเจา้รับราชการ/ช่วยราชการ ตาํแหน่ง ……………………………กอง…………………………
กรม………………………………………หมายเลขประจาํตวั ……………………………….โทรศพัท…์……………มีรายได ้
เดือนละ…………………………………. บาท  สถานภาพ ขณะยืน่คาํขอกูส้ามญั          มีคู่สมรส             ไม่มีคู่สมรส 
 

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัเงินกูค้ร้ังน้ีดงัต่อไปน้ี 
  3.1  ทุนเรือนหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
           จาํนวน …………………………หุน้  รวมเป็นเงิน ………………..………………... บาท  
  3.2  ผูค้ ํ้าประกนั 
         3.2.1  ช่ือ …………………………………….……. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ……………………… 
ตาํแหน่ง ……………………………………….… โทรศพัท ์ ……………... มีรายไดเ้ดือนละ ………………………..…. บาท 
ยนิยอมคํ้าประกนัตามคาํขอกูน้ี้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน (ลายมือช่ือ)……………………………………………………… 
         3.2.2  ช่ือ …………………………………….……. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ……………………… 
ตาํแหน่ง ……………………………………….… โทรศพัท ์ ……………... มีรายไดเ้ดือนละ ………………………..…. บาท 
ยนิยอมคํ้าประกนัตามคาํขอกูน้ี้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน (ลายมือช่ือ)……………………………………………………… 
         3.2.3  ช่ือ …………………………………….……. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ……………………… 
ตาํแหน่ง ……………………………………….… โทรศพัท ์ ……………... มีรายไดเ้ดือนละ ………………………..…. บาท 
ยนิยอมคํ้าประกนัตามคาํขอกูน้ี้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน (ลายมือช่ือ)……………………………………………………… 
   3.2.4  ช่ือ …………………………………….……. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ……………………… 
ตาํแหน่ง ……………………………………….… โทรศพัท ์ ……………... มีรายไดเ้ดือนละ ………………………..…. บาท 
ยนิยอมคํ้าประกนัตามคาํขอกูน้ี้จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน (ลายมือช่ือ)……………………………………………………… 
  3.3  สมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั เลขท่ี...................................................... 
 

 ขอ้ 4.  ถา้สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  ใหข้า้พเจา้กูเ้งินไดต้ามความประสงค ์ขา้พเจา้ขอส่งเงินตน้คืน สหกรณ์ 
ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กนั งวดละ ……………………. บาท และงวดสุดทา้ย…………………….บาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ …………….ต่อปี  จาํนวน ….....…… งวด ตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
จ่ายเงินกูใ้หข้า้พเจา้  โดยขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือสัญญากูเ้งินกูส้ามญัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  ตามแบบท่ี
สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  กาํหนด 
    …………………………………………………………...ผูข้อกู ้
 

คาํเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ีกาํหนดไว้
ในแบบคาํขอกูแ้ละหนงัสือสญัญาดว้ยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตอ้งและครบถว้น มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

เอกสารประกอบสัญญากู้เงนิสามญั 
เลขที…่……………….………...................... 
วนัที.่................................................................

คาํขอกู้สามญั 



 
             **  ความเห็นและการพจิารณาของผู้บังคบับัญชา (ระดับหัวหน้ากอง อตัรานาวาเอกหรือเทยีบเท่าขึน้ไป) 
   
     ขอ้พิจารณา                      สมควรไดรั้บความกรุณาใหกู้ ้                 ไม่สมควรใหกู้ ้
    
                                                       ลายมือช่ือ ………………………………..………ตาํแหน่ง …………..................................... 
                                                                        (..........................................................) 
                                 วนัท่ี................/................/.................. 
 
                               
คาํรับรองการหักเงนิได้รายเดอืนของเจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกดั 
 

 ตามท่ี …………………………………………….ขอกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั เจา้หนา้ท่ี
การเงินไดต้รวจสอบแลว้ผูกู้มี้เงินไดร้ายเดือนเหลือเพ่ือชาํระหน้ีแก่สหกรณ์ ฯ ไดไ้ม่เกินเดือนละ …………………………. บาท 
ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีการเงินขอรับรองวา่จะตดัเงินไดร้ายเดือนของ ………………………………………. ส่งสหกรณ์ ฯ ทุกเดือน ตามท่ี
สหกรณ์ ฯ แจง้ และถา้ยา้ยสังกดัไปรับเงินไดร้ายเดือน ณ สาํนกังานแห่งใหม่ จะแจง้โอนหน้ีท่ีคา้งชาํระทั้งหมดพร้อมใบโอน
อตัราเงินเดือนใหส้ังกดัใหม่ทนัหกัเงินเดือนถดัไป 
 
             ลายมือช่ือ …………………………………..…..... ตาํแหน่ง ………….......………………….. 
                             (………………………………………...) 
                              วนัท่ี ……......…/….........…/…...…….  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารประกอบการทาํสัญญา  : ประกอบด้วย                                           
  

ผู้กู้ ผู้คํา้ 
1. ใบจ่ายเงินเดือนตน้ฉบบั (สลิปเงินเดือน) 1.สาํเนาใบจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 
2.สาํเนาทะเบียนบา้น 2.สาํเนาทะเบียนบา้น 
3.สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 3.สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 
4.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 4.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
5.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของคูส่มรส 5.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของคูส่มรส 
6.สาํเนาใบสาํคญัการสมรส   6.สาํเนาใบสาํคญัการสมรส   
7.สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ และนามสกลุ (ถา้มี) 7.สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ และนามสกลุ (ถา้มี) 
8.สาํเนาสมุดคู่ฝากบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารทหารไทย 
จาํกดั (มหาชน) 

 

                               
หมายเหตุ  เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐานของคู่สมรสทั้งผู้กู้และผู้คํา้ประกนั ต้องมลีายมอืช่ือคู่สมรสประกอบด้วยทุกรายการ 
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             รายการต่อไปนีเ้จ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์วังเดมิ จํากดั เป็นผู้กรอก 
รายการเกีย่วกบัวงเงนิของผู้ขอกู้ 

จาํนวนเงิน ……………........………………………..บาท 
 

เงินไดร้ายเดือน ทุนเรือนหุน้ จาํกดัวงเงิน เงินตน้กูค้งเหลือ 
(บาท) (บาท) (บาท) สามญั (บาท) เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (บาท) รวม (บาท) 
      
 

หมายเหตุ  (1)  สถานภาพการส่งเงินงวดชาํระหน้ีหรือเงินค่าหุน้รายเดือน            ไม่เคยผดินดั           เคยผดินดัจาํนวน…... คร้ัง 
                 (2)  ขอ้พิจารณา                      สมควรไดรั้บความกรุณาใหกู้ ้                ไม่สมควรใหกู้ ้
 
 
 

รายการเกีย่วกบัวงเงนิของผู้คํา้ประกนั 
จาํนวนเงินตน้ท่ีจะตอ้งคํ้าประกนั …………………………. บาท 

 

ช่ือผูค้ ํ้าประกนั 
เงินได ้      
รายเดือน 

หุน้    
สะสม 

จาํกดัวงเงิน
คํ้าประกนั 

การคํ้าประกนัรายอ่ืน 
วงเงินคํ้าประกนั 

คงเหลือ 
 (บาท) (บาท) (บาท) ช่ือผูกู้ ้ ภาระคํ้าประกนัคงเหลือ (บาท) 
       
       
       
       
       
 
หมายเหตุ  (1)  สถานภาพการส่งเงินงวดชาํระหน้ีหรือเงินค่าหุน้รายเดือน           ไม่เคยผดินดั           เคยผดินดัจาํนวน..….....คร้ัง 
                 (2)  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                    ……………….…………………… เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
    ……../………./……… 
                                       .……………………...………….… ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
    ……../………./……… 
 

 
 

บันทกึการพจิารณาของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 
เสนอ  คณะกรรมการดาํเนินการ ในการประชุม คร้ังท่ี ………………………… วนัท่ี ………………………………………… 
มีมติดงัน้ี ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หนังสือสัญญาเงนิกู้สามญั 
              ช่ือผูกู้ ้……………………….……………………………………….. 

        วนัท่ี.............…..………………………………..
 ขา้พเจา้ ………………………..……………………..อยูบ่า้นเลขท่ี…..…………….หมู่ท่ี……………………
ซอย…………………….………..ถนน……….………………...........……….ตาํบล…………..................……………………… 
อาํเภอ …………………………………… จงัหวดั ………..…………………. สมาชิกทะเบียนเลขท่ี …………………………
รับราชการ/ช่วยปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง …………….…………….……………….กอง …………………………………..
กรม …………………………..…….. ขอทาํหนงัสือสัญญากูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ไดต้กลงกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  เป็นจาํนวน ……………………………….บาท  
(…………………………………………………) โดยโอนหน้ีตามหนงัสือสัญญากู ้…………………….ท่ี …………/………… 
วนัท่ี ………………………..…… และหนงัสือสญัญากู ้…………….……… ท่ี………….……….. วนัท่ี ….………….………. 
มาเป็นหน้ีตามหนงัสือสัญญากูน้ี้และขา้พเจา้รับทราบกาํหนดการโอนเงินทางธนาคารจาํนวน………………………...…… บาท 
จากสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั แลว้  ในวนัท่ีทาํหนงัสือสัญญาน้ี โดยถูกตอ้งแลว้ 
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะผอ่นชาํระหน้ีเงินตน้พร้อมทั้งดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ …………. ต่อปี   ใหส้หกรณ์
ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั เป็นรายเดือนเท่า ๆ กนั ในอตัราเดือนละ …………………..บาท (…………………………………..…) 
รวม ……………….. งวด โดยขา้พเจา้จะเร่ิมผอ่นชาํระตั้งแต่ ……………………………. เป็นตน้ไป 
 ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  จะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ 
ยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์ ฯ เม่ือใดกไ็ด ้ ทั้งน้ี 
สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะนาํเงินกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพ่ือการดงัต่อไปน้ี คือ …………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 
สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ตามจาํนวนงวดชาํระหน้ีตามขอ้ 2. เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 
ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ได ้
 ขอ้ 5. หากปรากฏกรณีตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ขอ้ 14. (1) – (4) ไม่วา่ขอ้หน่ึงขอ้ใด  
ใหถื้อวา่หน้ีตามหนงัสือสัญญาเงินกูร้ายน้ี ไดถึ้งกาํหนดชาํระโดยสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ 
และขา้พเจา้ยนิยอมชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือทั้งหมดในทนัที 
 ขอ้ 6.  หากขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอลาออกจากราชการหรืองานประจาํ ยา้ย หรือโอนจากส่วนราชการกองทพัเรือ 
ไปยงัส่วนราชการอ่ืนแลว้ ขา้พเจา้จะแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ทราบ และจะจดัการชาํระหน้ี  ซ่ึง
ขา้พเจา้มีอยูใ่หเ้สร็จส้ินก่อนการลาออก ยา้ย หรือโอน  แลว้แต่กรณี 
 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการชาํระหน้ีสินใหเ้สร็จตามท่ีกล่าวในวรรคตน้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน เบ้ียหวดั  
บาํเหน็จ  บาํนาญ  หรือเงินอ่ืนใดอนัพึงมีท่ีทางราชการหรือสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั จะพึงจ่ายใหข้า้พเจา้หรือทายาท หรือ
ผูท่ี้ระบุช่ือในหนงัสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  หกัเงินดงักล่าวชาํระหน้ีพร้อมดอกเบ้ีย 
ส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้
 ในกรณีอ่ืนใดท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอสัญญาวา่จะนาํเงินงวดมาชาํระหน้ี (เงินตน้และ
ดอกเบ้ีย) ต่อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  ในวนัถดัจากวนัส้ินเดือน แต่ไม่เกินวนัท่ีเจ็ดของเดือนท่ีระบุไวส้าํหรับงวดนั้น ๆ 
ดว้ยตนเองโดยสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ไม่ตอ้งทวงถาม หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่กล่าวมา ข้าพเจ้ายนิยอมให้สหกรณ์
ออมทรัพย์วังเดิม จํากดั นําเงินปันผลและ/หรือเงนิเฉลีย่คืนทีจ่ะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดมิ จํากดั และ/หรือ  เงินฝาก 
ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วงัเดิม จํากดั มาหักชดใช้ชําระหนีท้ี่มอียู่ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์วงัเดิม จํากดั  
ในส่วนที่ยงัคงค้างชําระ  
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 ข้อ 7.  หากข้าพเจ้านําเงินมาชําระหนี้คืนก่อนกําหนดบางส่วนหรือทั้งหมดภายในระยะเวลา  2  ปี นับ
แต่วันทําสัญญา  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด   คิดค่าธรรมเนียมการดําเนินการในอัตราร้อยละ 2  ของ
ดอกเบีย้คงเหลือที่คาดว่าจะได้รับตลอดอายุสัญญา   ยกเว้นการชําระหนี้คืนก่อนครบกําหนดน้ัน  เป็นการชําระหนีเ้พื่อจะขอกู้
เงนิสามญัจากสหกรณ์ออมทรัพย์วงัเดมิ จํากดั คร้ังใหม่ (Refinance) 
            ข้อ 8. หากผูค้ ํ้ าประกันตามสัญญาน้ี ส้ินสภาพบุคคล สาบสูญ ตกเป็นผูไ้ร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
ความสามารถ หรือ ตกเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั หรือถูกพิทกัษท์รัพยไ์ม่วา่ชัว่คราวหรือเด็ดขาด หรือสัญญาคํ้าประกนัส้ินสุดลง
หรือตกเป็นโมฆะหรือใชบ้งัคบัมิไดต้ามกฎหมายไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือมีเหตุอนัอาจทาํให้สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม 
จาํกดั เห็นว่าผูค้ ํ้ าประกนัจะไม่สามารถชาํระหน้ีแทนขา้พเจา้ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ขา้พเจา้ตกลงแจง้ให้สหกรณ์ออมทรัพย ์
วงัเดิมทราบทนัทีท่ีมีเหตุการณ์ใดๆดงักล่าว และเม่ือสหกรณ์ฯไดรั้บแจง้จากขา้พเจา้แลว้ ขา้พเจา้จะดาํเนินการจดัหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัตามท่ีสหกรณ์ฯเห็นชอบมาเป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนผูค้ ํ้าประกนัเดิม มิฉะนั้น ขา้พเจา้จะตอ้งชาํระหน้ีสินท่ีคา้งชาํระอยู่
ทั้ งหมดแก่สหกรณ์ออมทรัพย์วงัเดิม จาํกัด  แต่ไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติอย่างใดก็ตาม ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะดาํเนินการภายใน  
30 (สามสิบ) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ฯโดยไม่โตแ้ยง้  
 ขอ้ 9. ข้าพเจ้ายอมรับว่าขอ้บังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์วงัเดิม จาํกัด ท่ีใช้บังคบัขณะทาํสัญญาน้ี หรือท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีดว้ย 
 ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความทั้งหมดโดยละเอียดถ่ีถว้นและเขา้ใจดีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน     
ณ วนัท่ี  เดือน ปี ท่ีระบุไวข้า้งตน้  
 

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

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

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

     
 สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  จะโอนเงินกูจ้าํนวน  …………………………บาท เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์
เลขท่ี …………………………………………….ธนาคาร ……………………………สาขา ……………………………………
ใน………………………….(วนั เดือน ปี) 
    …………………………………………………. เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
    …………………………………………………. ผูจ้ดัการ 
 

 ขา้พเจา้รับทราบกาํหนดการโอนเงินตามรายการขา้งตน้แลว้ 
     
                                                                                                   …………………………………………………. ผูกู้ ้
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หนงัสือใหค้าํยนิยอมของคู่สมรสผูกู้ ้
(ใช้เฉพาะกรณทีีผู้่กู้มีคู่สมรส) 

 
 เขียนท่ี ……..……………………………... 
 วนัท่ี …………….…………………………

      
 ข้าพเจ้า …………………………..……………………….…..อยู่บ้านเลขท่ี………….หมู่ ท่ี…………………..
ซอย …………….……..……………….ถนน…..........…….…………….…….……ตําบล….………….…………….…….
อาํเภอ ....................................……………….………... จงัหวดั ……………………………....….………..เป็นสามี/ภรรยาของ 
.…..…………….…………………………..…ยินยอมให้…………………..……………………….………………...กูเ้งินจาก
สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ตามหนงัสือสัญญาเงินกูน้ี้ได ้
 
  ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 
 
  ………………………………………………………..พยาน (ผูกู้)้ 
       (……………………………………………..…) 
 

หนงัสือรับรองกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่มีคู่สมรส 
 

 ขา้พเจา้…………………………………………………………ตาํแหน่ง………………………………………….
สังกดั………………………..….…….. เป็นนายทหารบญัชีพล  ขอรับรองวา่……...……..…………………………………(ผูกู้)้  
ตาํแหน่ง……….………………………….………...…………….สังกดั………………………………….…………ไม่มีคู่สมรส           
ในขณะทาํสัญญากูเ้งินกบัสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
 
    (ลงช่ือ)………….……………………………………นายทหารบญัชีพล 
              (…………………..……………………………)  
              ..………./..………./……..…. 
 
 
 ผูกู้ไ้ดน้าํเอกสารฉบบัน้ีมามอบใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ณ วนัทาํสัญญา 
 
      ……………………………………….……. ผูน้าํส่ง (ผูกู้)้ 
                            (………..………………………………..) 
 
       ……………………………………………. ผูรั้บ (เจา้หนา้ท่ีเงินกู)้ 
                             (………….……………………………..)    
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หนังสือให้ความยนิยอมหักเงนิเดือนหรือค่าจ้างหรือบํานาญ  

(สําหรับผู้กู้) 
 
        เขียนท่ี……………....….………………… 

     วนัท่ี…………เดือน………………….พ.ศ………….. 

  อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 ขา้พเจา้....................................................................สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั เลขทะเบียน.............................ปัจจุบนัเป็น ขา้ราชการประจาํ/ลูกจา้งประจาํ 
รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ ในสังกดั.......................................................จึงทาํหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ดงัน้ี 

  1.   ขา้พเจา้ยินยอมให้ กพ.ทร./ กพ.หน่วยต้นสังกัด หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน 
ค่าจา้ง เงินบาํนาญ เงินบาํเหน็จ เงินบาํเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากกรมบัญชีกลาง   
เพื่อชาํระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจาํเดือน หรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม 
จาํกดั ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ  ตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป 

  2.  ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนังสือให้ความยินยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม 
จาํกดั จะใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  3. ใหส้หกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ส่งคู่ฉบบัหนงัสือคาํยนิยอมฉบบัน้ีให ้ กพ.ทร./ กพ.หน่วย 
ต้นสังกดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

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

   ตาํแหน่ง....................................................................... 

(ลงช่ือ)..........................................................................พยานลาํดบัท่ี 1 
(.....................................................................) 

   ตาํแหน่ง.......................................................................  

(ลงช่ือ).........................................................................พยานลาํดบัท่ี 2 
(.....................................................................) 

   ตาํแหน่ง.......................................................................   
   สมาชิกเลขท่ี................................................................. 

หมายเหตุ   พยานลาํดบัท่ี 1 ตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้ ้(ระดบัหวัหนา้แผนกหรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
 พยานลาํดบัท่ี 2 ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ในหน่วยงานเดียวกนักบัผูกู้ ้
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คาํเตอืน  ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ีกาํหนดไว้
ในแบบหนงัสือคํ้าประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญัดว้ยลายมือของ
ตนเอง โดยถกตอ้งและครบถว้น มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

หนังสือกู้ที.่.................................................. 
ช่ือผู้กู้........................................................... 

 
 

หนังสือคํา้ประกนั 

                                  สําหรับเงนิกู้สามญั 

ท่ี…………………./………………. 

                             วนัท่ี …………………………………….. 

 ขา้พเจา้ ………………………..………....…………....….. สมาชิกเลขท่ี.......................................อาย.ุ...............ปี 
เลขบตัรประจาํตวัประชาชน...........................................................เป็น  ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ   อ่ืนๆ......................            
ในตาํแหน่ง …………….…………….……...........………….….สังกัด ………..........………….เงินได้รายเดือน เดือนละ
.................................บาท  ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี…..………......…….หมู่ท่ี……………ซอย………………...….....……….…..
ถนน ………......….…………….แขวง/ตาํบล …………….……………………เขต/อาํเภอ ……………......………………… 
จงัหวดั ………….………………....…..... รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์............................................... สถานภาพ 
ขณะยื่นหนงัสือคํ้าประกนั   มีคู่สมรส    ไม่มีคู่สมรส  ไดท้าํหนงัสือคํ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือคํ้าประกนัจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ตกลงคํ้าประกนัหน้ีตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห ้........................……………………………………………
กูเ้งินสามญัเพ่ือ................................................จาํนวนเงินกู.้.................................... บาท (............................................................) 
ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี..........................................ลงวนัท่ี............................................ซ่ึงผูกู้ส้ัญญาวา่จะส่งคืนตน้เงินกู ้พร้อม
ดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน งวดละ..............................................บาท ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ...................ต่อปี 
รวม....................งวด เวน้แต่งวดสุดทา้ยเป็นจาํนวนเงิน..........................................บาท  ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจาํเดือน...................... 

เป็นตน้ไป เงินงวดชาํระหน้ี (รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงกาํหนดภายในวนัส้ินเดือนท่ีระบุไวส้าํหรับงวดนั้น ๆ และ
ผูกู้ ้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจ้ายินยอมคํ้ าประกันหน้ีดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ไดย้ินยอมคํ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้1. และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระหน้ี 
อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินสําหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ 
ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้จะไม่บอกเลิกหรือถอนตวัจากการเป็นผูค้ ํ้ าประกนั เวน้แต่มีเหตุท่ีสหกรณ์เห็นว่าผูค้ ํ้ าประกนัไม่
สมควร หรือไม่อาจเป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อไปได ้ กใ็หผู้กู้จ้ดัหาผูค้ ํ้าประกนัใหม่ท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่ การออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้
หลุดพน้จากการคํ้าประกนัรายน้ี จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค ํ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

 ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้จะตอ้งชาํระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ขา้พเจา้แลว้ ภายในหกสิบวนั นบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมชาํระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้าย
เดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ หกัจาํนวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งชาํระใหส้หกรณ์จากเงินไดร้ายเดือน และเงินอ่ืนใดของ
ขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยนิยอม
น้ีใหมี้อยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้าํระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้ ํ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 
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 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจ้ามอบไวใ้ห้
สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหน้ีจนส้ินเชิง 
 ขอ้ 7.หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

 ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือคํ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

    ………………………………………………………  ผูค้ ํ้าประกนั 
           (……………………………………………..) 
    ……………………………………………………...…พยาน 
           (……………………………………………..) 
    ……………………………………………………...…พยาน 
           (……………………………………………..) 

หนงัสือใหค้าํยนิยอมของคู่สมรสผูค้ ํ้าประกนั 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คํา้ประกนัมคู่ีสมรส) 

 เขียนท่ี ……..………………………...…… 
 วนัท่ี …………….………………………… 

 ขา้พเจา้ ……………………………………………………....อยูบ่า้นเลขท่ี……….……….หมู่ท่ี……….…….
ซอย…………………….....………ถนน ……………………….……………….ตาํบล ….……..………….…………….…
อาํเภอ ……..………………………………………………………...…จงัหวดั …………………………….……………….....
เป็นสามี/ภรรยาของ………………...………………ยนิยอมให…้………………………………………………เป็นผูค้ ํ้าประกนั
ต่อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ตามหนงัสือคํ้าประกนัน้ีได ้

  ……………………………………..………..สามี/ภรรยา 

  ………………………………………………พยาน (ผูค้ ํ้าประกนั) 
       (……………………………………..…) 

หนงัสือรับรองกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัไม่มีคู่สมรส 
 ขา้พเจา้…………………………………………………………ตาํแหน่ง………………………………………….
สังกดั…………………………….. เป็นนายทหารบญัชีพล ขอรับรองวา่………………..………………………..(ผูค้ ํ้าประกนั) 
ตาํแหน่ง……….………………………….………...…………….สังกดั………………………….…….…………ไม่มีคู่สมรส  
ในขณะทาํสัญญาคํ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
    (ลงช่ือ)………….……………………………………นายทหารบญัชีพล 
              (…………………..……………………………)  
              ..………./..………./……..…. 

 ผูค้ ํ้าประกนัไดน้าํเอกสารฉบบัน้ีมามอบใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ณ วนัทาํสัญญา 

      ……………………………………….…….ผูน้าํส่ง (ผูค้ ํ้าประกนั) 
                            (………..………………………………..) 

       ……………………………………………. ผูรั้บ (เจา้หนา้ท่ีเงินกู)้ 
                             (………….……………………………..) 
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หนังสือให้ความยนิยอมหักเงนิเดือนหรือค่าจ้างหรือบํานาญ  
(สําหรับผู้คํา้ประกนั) 

 
        เขียนท่ี……………....….………………… 

     วนัท่ี…………เดือน………………….พ.ศ………….. 

  อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 ขา้พเจา้....................................................................สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั เลขทะเบียน.............................ปัจจุบนัเป็น ขา้ราชการประจาํ/ลูกจา้งประจาํ 
รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ ในสังกดั.......................................................จึงทาํหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ดงัน้ี 

  1.   ขา้พเจา้ยินยอมให้ กพ.ทร./ กพ.หน่วยต้นสังกัด หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน 
ค่าจา้ง เงินบาํนาญ เงินบาํเหน็จ เงินบาํเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากกรมบัญชีกลาง   
เพื่อชาํระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจาํเดือน หรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม 
จาํกดั ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ  ตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป 

  2.  ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนังสือให้ความยินยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม 
จาํกดั จะใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  3. ใหส้หกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ส่งคู่ฉบบัหนงัสือคาํยนิยอมฉบบัน้ีให ้ กพ.ทร./ กพ.หน่วย 
ต้นสังกดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 

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

   ตาํแหน่ง....................................................................... 

(ลงช่ือ)..........................................................................พยานลาํดบัท่ี 1 
(.....................................................................) 

   ตาํแหน่ง.......................................................................  

(ลงช่ือ).........................................................................พยานลาํดบัท่ี 2 
(.....................................................................) 

   ตาํแหน่ง.......................................................................   
   สมาชิกเลขท่ี................................................................. 

หมายเหตุ   พยานลาํดบัท่ี 1 ตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาของผูค้ ํ้าประกนั (ระดบัหวัหนา้แผนกหรือเทียบเท่าข้ึนไป) 
                    พยานลาํดบัท่ี 2 ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ในหน่วยงานเดียวกนักบัผูค้ ํ้าประกนั 
   

10/10 


