
 
 
 
 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นกู้เงนิ 
เพื่อน าไปช าระหนี ้กยศ. 

 
 
1.  ค ำขอกู้ เพ่ือน ำไปช ำระหนี ้กยศ.  
2.  สลิปเงินเดือนผู้กู้  และส ำเนำบตัรผู้กู้     
3.  สลิปเงินเดือน และส ำเนำบตัรผู้ค ำ้ประกนั 
4.  หลกัฐำนเอกสำรประกอบกำรขอกู้  ดงันี ้

 หลกัฐำนกำรเป็นหนี ้หรือหลกัฐำนกำรช ำระหนี ้กยศ. 
 
หมายเหตุ : ค ำขอกู้ เพ่ือน ำไปช ำระหนี ้กยศ.  หน้ำ 1 และหน้ำ 2  และ 

           หนงัสือค ำ้ประกนัส ำหรับเงินกู้ เพ่ือน ำไปช ำระหนี ้กยศ. หน้ำ 4 และหน้ำ 5  (ต้องอยู่ในแผ่นเดียวกนั) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                      โทร. (เลขภายใน) ……………. 

                       

ค าขอกู้เพื่อน าไปช าระหนี ้กยศ. 
              
        เขียนที่ ……………………………………… 
        วนัท่ี ………………………………………… 
 
 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลำง  จ ำกดั 
 ข้ำพเจ้ำ …………………………………………อำย ุ..…. ปี  สมำชิกเลขทะเบยีนที่ …………… เป็นสมำชิก…….. ปี 
ต ำแหนง่ ……………………………………………ปัจจบุนัสงักดั………………………………………………………………… 
เงินได้รำยเดือน………………………… บำท  ขอเสนอค ำขอกู้ เงินเพื่อน ำไปช ำระหนี ้กยศ. ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1.  ข้ำพเจ้ำขอกู้ เงินเพื่อน ำไปช ำระหนี ้กยศ. จำกสหกรณ์ จ ำนวน ………….…… บำท (……………..……………) 
โดยจะน ำไปใช้เพื่อกำรดงัตอ่ไปนี ้.……………………………………………………..…………………………………………… 
และข้ำพเจ้ำขอให้จำ่ยเงินกู้ เข้ำบญัชีประเภทออมทรัพย์  ธนำคำรกรุงไทย  จ ำกดั มหำชน  สำขำ..……………………………….. 
ช่ือบญัชีผู้กู้  …………………………………………….……….. บญัชีเลขที่ ……………………………………………………... 
และให้ถือวำ่ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ครบถ้วนในวนัท่ีสหกรณ์โอนเงินจ ำนวนดงักลำ่ว 
 ข้อ 2.  ในเวลำนี ้ ข้ำพเจ้ำมีหุ้นอยูใ่นสหกรณ์รวม ……………….หุ้น เป็นเงิน ……………………บำท  และข้ำพเจ้ำสง่ 
เงินคำ่หุ้นรำยเดือน อยูใ่นอตัรำ …………………………….. บำท 
 ข้อ 3.  ข้ำพเจ้ำมีหนีส้นิอยูต่อ่สหกรณ์ในฐำนะผู้กู้   ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เงินกู้ฉกุเฉินตำมหนงัสอืกู้ที่ …………..…/…………..….วนัท่ี…………………………………………… 
เงินต้นคงเหลอื …………………………………………. บำท 
  (2)  เงินกู้สำมญัตำมหนงัสอืกู้ที่ ……………../……………....วนัที่ ………………………………………….. 
เงินต้นคงหลอื …………………………………………. บำท 
 ข้อ 4.  ข้ำพเจ้ำยินยอม  ให้ถือค ำขอนีเ้ป็นหนงัสอืกู้ เงินด้วย  โดยมข้ีอตกลงดงันี ้

4.1   ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับอนมุตัเิงินกู้     ข้ำพเจ้ำจะสง่คืนเงินกู้ เป็นงวดรำยเดือนเทำ่กนังวดละ......................บำท 
รวมเป็นจ ำนวน...........งวด   พร้อมด้วยดอกเบีย้ตำมระเบียบหรือประกำศของสหกรณ์  ทัง้นี ้ ตัง้แตง่วดประจ ำเดือน.............…............. 
เป็นต้นไป  โดยตกลงช ำระคืนให้แก่สหกรณ์ทกุวนัสิน้เดือน  ไปจนกวำ่จะครบตำมจ ำนวนหนี ้
  4.2  ข้ำพเจ้ำยอมรับผกูพนัตำมข้อบงัคบัของสหกรณ์ ดงันี ้

4.2.1  ยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชำ หรือ เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดอืนของข้ำพเจ้ำ ท่ีได้รับมอบหมำยจำก 
สหกรณ์ หกัเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ ตำมจ ำนวนงวดช ำระหนี ้ข้อ 4.1 เพื่อสง่ตอ่สหกรณ์ 

       4.2.2  ยอมให้ถือวำ่ ในกรณีใด ๆ ดงักลำ่วในข้อบงัคบัข้อ 14 ให้เงินกู้ที่ขอกู้ ไปจำกสหกรณ์เป็นอนัถึงก ำหนด 
สง่ คืนโดยสิน้เชิงพร้อมดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค ำนงึถงึก ำหนดเวลำที่ตกลงไว้ 

                      ▲▲ (โปรดพลกิ) 
 

รับท่ี…………………………….. 
วนัท่ี…………/…………./……… 
 

หนงัสอืกู้ฉกุเฉินท่ี……...../……..……. 
วนัท่ี ………./………../………… 

ค าเตอืน  ผู้ขอกู้ ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำรท่ีก ำหนด 
ไว้ในแบบค ำขอกู้นี ้ด้วยลำยมือของตนเองโดยถกูต้องและ 
ครบถ้วน  มิฉะนัน้สหกรณ์ไมรั่บพิจำรณำ 
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          4.2.3   ถ้ำประสงค์จะขอลำออกหรือย้ำยจำกรำชกำร  หรือ งำนประจ ำตำมข้อบงัคบัข้อ 31 (3)  จะแจ้ง 
เป็นหนงัสอืให้สหกรณ์ทรำบ  และจดักำรช ำระหนีซ้ึง่มีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสยีก่อน  ถ้ำข้ำพเจ้ำไมจ่ดักำรช ำระหนีใ้ห้เสร็จสิน้ 
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น เมื่อข้ำพเจ้ำได้ลงช่ือรับเงินเดือน ค่ำจ้ำง บ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใด ในหลกัฐำนที่ทำงรำชกำร หรือ  
หน่วยงำนเจ้ำสงักัดจะจ่ำยเงินให้แก่ข้ำพเจ้ำ   ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหนีผู้้ จ่ำยเงินดังกล่ำวหกัเงินช ำระหนีพ้ร้อมด้วยดอกเบีย้   
สง่ช ำระหนีต้อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสยีก่อนได้ 
 
        ลงช่ือ ………………….………………… ผู้กู้  
        ลงช่ือ ……………………………………. พยำน 
        ลงช่ือ ……………………………………. พยำน 

 

รายการต่อไปนี ้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง 
จ ำนวนเงินกู้  ……………………..…………….บำท 

จ ำกดัวงเงินกู้ เพ่ือน ำไปช ำระหนี ้กยศ. 

เงินได้รำยเดือน ต้นเงินกู้สำมญั 
คงเหลือ 

ต้นเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
คงเหลือ 

จ ำกดัวงเงินกู้  จ ำกดัเงินกู้  
คงเหลือ 

     

      

1. ผู้ขอกู้ผิดนดักำรสง่เงินงวดช ำระหนี ้ หรือขำดสง่เงินคำ่หุ้นรำยเดือน    □  เคย       □  ไมเ่คย                                          
2. ข้อชีแ้จงอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………… 

 

เห็นควร        □  อนมุตัิ     □  ไมอ่นมุตั ิ
       ………………………………………..เจ้ำหน้ำท่ี 
       …….……../…………../………….. 
               □  อนมุตัิ      □  ไมอ่นมุตั ิ
    …………………………………เจ้ำหน้ำท่ี     ……………………………….….…...ผู้จดักำร 
   …………/…………/…………..   …………./……………/………….. 
 

 

  

ข้ำพเจ้ำ ……………………………………...…. ได้รับเงินกู้ เป็นจ ำนวน ………..……….….…… บำท 
( …………………………………………………. )  ไปเป็นกำรถกูต้องแล้ว ณ วนัท่ี ……….../………../………. 
 

               ….…………………………………....ผู้ รับเงิน 
 

               ….……………………….…เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 
(กรณีที่มำรับเงินด้วยตนเองต้องลงลำยมือช่ือในกำรรับเงินตอ่เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์)   ……….….../…..………./……………. 
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ค าเตือนส าหรับผู้ค า้ประกันเงนิกู้เพื่อน าไปช าระหนี ้กยศ. 
 
 

  ก่อนที่ผู้ ค ำ้ประกันจะลงนำมในหนังสือค ำ้ประกันส ำหรับเงินกู้ น ำไปช ำระหนี ้กยศ. ผู้ ค ำ้ประกันควรอ่ำน             
และตรวจสอบรำยละเอียดของหนงัสือกู้ และหนงัสือค ำ้ประกัน  ให้เข้ำใจโดยชดัเจน หำกผู้ค ำ้ประกันมีข้อสงสยัใด ๆ  ควรปรึกษำ         
ผู้มีควำมรู้ก่อนที่จะท ำหนงัสอืค ำ้ประกนัฯ 
  กำรที่ผู้ ค ำ้ประกันลงนำมในหนังสือค ำ้ประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ ำกัด  เพื่อค ำ้ประกันหนี ้    
ตำมหนงัสอืกู้ เลขที…่…………………ลงวนัท่ี……………………..ระหวำ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลำง  จ ำกดั  (ผู้ ให้กู้ ) 
กบันำย/นำง/นำงสำว…………………………..………………(ผู้กู้)  ผู้ค ำ้ประกนัจะมีควำมรับผิดตอ่ผู้ให้กู้ ในสำระส ำคญั  ดงันี  ้

1.   ผู้ค ำ้ประกนัจะต้องรับผิดไมเ่กินวงเงินที่ตนค ำ้ประกนัตำมที่ก ำหนดในหนงัสอืค ำ้ประกนั 
2.   ผู้ค ำ้ประกนัจะรับผิดต่อผู้ ให้กู้ภำยในวงเงินค ำ้ประกนัซึ่งผู้กู้ ค้ำงช ำระกบัผู้ ให้กู้ตำมข้อสญัญำที่ท ำเป็น

หนงัสอืกู้  และอำจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบีย้หรือคำ่สนิไหมทดแทนอ่ืน ๆ ตำมที่สหกรณ์ฯ แจ้งอีกด้วย 
3.   เมื่อผู้กู้ ผิดนดัช ำระหนี ้ ผู้ ให้กู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค ำ้ประกันช ำระหนีภ้ำยในวงเงินท่ีค ำ้ประกัน  ทัง้นี ้ เป็นไป

ตำมที่ก ำหนดตำมนยัข้อ 5  ของหนงัสอืค ำ้ประกนั 
4.  ผู้ค ำ้ประกนัไมห่ลดุพ้นจำกควำมรับผิดในกรณีที่ผู้ค ำ้ประกนัยินยอมให้ผู้ให้กู้ผอ่นเวลำช ำระหนีใ้ห้แก่ผู้กู้  
นอกจำกที่กลำ่วไว้ข้ำงต้นแล้ว   ผู้ค ำ้ประกนัยงัมีหน้ำที่และควำมรับผิดต่ำง ๆ ตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือค ำ้ประกนั

ส ำหรับเงินกู้ เพื่อน ำไปช ำระหนี ้กยศ.  
 
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบค ำเตือนนีแ้ล้ว  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลกัฐำน 
 
 
     ลงช่ือ………………………………….ผู้ค ำ้ประกนั 
             (…………………………………) 
     ลงช่ือ………………………………….เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
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หนังสือค า้ประกนั 

ส าหรับเงนิกู้ เพื่อน าไปช าระหนี ้กยศ. 
 

ที…่…………../…………………. 
ช่ือผู้ค ำ้ประกนั……………………………………………………… 

 

         วนัท่ี…………………………………. 
 ข้ำพเจ้ำ……………………………………………อำย…ุ………ปี  สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลำง  จ ำกดั  
เลขทะเบียนที…่…………………รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหนง่……………………………………………………… 
สงักดั…………………………………………………………………………………………...  ขอท ำหนงัสือค ำ้ประกนัให้ไว้ต่อ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลำง จ ำกดั   เพื่อเป็นหลกัฐำนดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ  1.  ตำมที่………………………………………………ได้กู้ เงินของสหกรณ์ จ ำนวน………………………..บำท    

(……………………………………….…….……) ตำมหนังสือเงินกู้ ที่…..……/………..ลงวันที่………………….…....นัน้          
ข้ำพเจ้ำยินยอมค ำ้ประกนัไมเ่กินวงเงิน………………..………………บำท เพื่อหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้ รำยนี ้ในสว่นที่เกินกว่ำค่ำหุ้น
ซึง่ผู้กู้มีอยูใ่นสหกรณ์ 
 ข้อ  2.  ข้ำพเจ้ำทรำบข้อผกูพนัของผู้กู้ ในเร่ืองกำรสง่เงินงวดช ำระหนี ้อตัรำดอกเบีย้ และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก ำหนด
ตำมที่กลำ่วไว้ในหนงัสอืกู้นัน้โดยตลอดแล้ว  ข้ำพเจ้ำยอมค ำ้ประกนักำรปฏิบตัิตำมข้อผกูพนันัน้ ๆ  
 ข้อ  3.  เมื่อปรำกฏวำ่ผู้กู้ ไมช่ ำระหนีส้นิซึง่ข้ำพเจ้ำค ำ้ประกนัไว้นีใ้ห้แก่สหกรณ์ฯ ตำมข้อผกูพนั  ไมว่ำ่จะเป็นเพรำะเหตใุด ๆ  
และสหกรณ์ได้แจ้งควำมนัน้ให้ข้ำพเจ้ำทรำบ  ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดช ำระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ภำยในวงเงินค ำ้ประกนัทนัที      
โดยมิใช้สทิธิของผู้ค ำ้ประกนัตำมมำตรำ  688,  689, และ  690  แหง่ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย์นัน้แตป่ระกำรใด 
 ข้อ  4.  ข้ำพเจ้ำยอมรับผกูพนัวำ่  ข้ำพเจ้ำย่อมไม่หลดุพ้นจำกควำมรับผิดตำมสญัญำนีเ้มื่อหนีส้ินยงัไม่ระงบัสิน้ไป
ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ  จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำค ำ้ประกันไว้นีจ้ะได้จัดให้สมำชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ฯ 
เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค ำ้ประกนัแทนข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ  5.  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องช ำระหนีส้นิให้แก่สหกรณ์ฯ ภำยในวงเงินค ำ้ประกนัแทนผู้กู้   ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชำ
หรือเจ้ำหน้ำที ่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ  ห ักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ตำมจ ำนวนที ่ได้รับแจ้งจำกสหกรณ์ฯ 
จนกว่ำหนีห้รือภำระผูกพันนัน้จะระงับสิน้ไป  
 หนงัสอืค ำ้ประกนันีท้ ำไว้ ณ วนัท่ีซึง่ระบขุ้ำงต้น  และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญัตอ่หน้ำพยำน 
 
       ลงช่ือ……………………………………….……ผู้ค ำ้ประกนั 
 

       ลงช่ือ…………………………………………….พยำน 
 

               (……………………………………………) 
                  ▲▲ (โปรดพลกิ) 

หนงัสอืกู้………………./………. 
วนัท่ี ………./………../………… 



 

 
 

- 5 - 
 
 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค า้ประกันมีคู่สมรส) 

 
        เขียนที…่……………………………………………. 
        วนัท่ี…………………………………………………. 
 ข้ำพเจ้ำนำย/นำง……………………………………………เป็นสำม/ีภรรยำของนำย/นำง……………………………….. 
ได้ยินยอมให้นำย/นำง…………………………………………………เป็นผู้ค ำ้ประกนัตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลำง จ ำกดั 
ตำมหนงัสอืค ำ้ประกนัข้ำงต้นนี ้
 
       ลงช่ือ……………………………………..สำม/ีภรรยำ  
       ลงช่ือ……………………………………..ผู้ค ำ้ประกนั 
               (…………………………………….) 
 
 
 รับรองวำ่ได้ตรวจบตัรประจ ำตวัและลำยมือช่ือของผู้ค ำ้ประกนั  และเห็นวำ่หนงัสอืค ำ้ประกนันีไ้ด้ท ำขึน้โดยถกูต้องจริง 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
             (…………………………………..) หรือผู้จดักำร 
     ต ำแหนง่……………………………….. 
                  …..….…/…………/………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


