
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นกู้เงินสามัญ / ส.พ.ช. 

 

1. สลิปเงินเดือนของผู้กู้ และผูค้้ําประกัน 
ผู้รับบํานาญใช้ทะเบียนจ่ายตรงประเภทรายงานเจ้าตัว 

2. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้ และผู้ค้ําประกัน 
3. กรณีผู้กู้และผูค้้ําประกันมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสลงลายมือช่ือในสัญญากู้เงิน 

หากคู่สมรสถึงแก่กรรมหรือหย่า ต้องแนบสําเนาใบมรณะบัตรหรือสําเนาใบหย่า 
4. คําขอกู้เงินสามัญ ประกอบด้วย 

- คําขอกู้เงิน จาํนวน 1 ฉบับ 
- คํารับรองของผู้บังคับบัญชา จํานวน 1 ฉบับ 
- สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จาํนวน 1 ฉบับ 
- หนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามัญ จํานวน 1 ฉบับ 
- คําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกัน จํานวน 1 ฉบับ (หรือตามจํานวนผู้ค้ําประกัน) 
- หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกู้สามัญ จํานวน 1 ฉบับ (หรือตามจํานวนผู้ค้ําประกัน) 

5. หนังสอืยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณ ์1 ฉบับ 

 

 

หมายเหตุ : หน้าที่มีเครื่องหมาย (โปรดพลิก) เป็นเอกสารที่มีหน้า – หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

- คําขอกู้สามัญ หน้า 1 หน้า 2 (ต้องอยู่ในแผ่นเดียวกัน) 
- หนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามัญ หน้า 5 หน้า 6 (ต้องอยู่ในแผ่นเดียวกัน) 
- หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกู้สามัญ หน้า 8 หน้า 9 (ต้องอยู่ในแผ่นเดียวกัน) 



 
 
วัน  เดือน  ปีเกิดผู้กู้………………………………….…… วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค ้ำประกัน…………………………..    
วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค ้ำประกัน………………..………... วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค ้ำประกัน………………………….. 
วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค ้ำประกัน………………………….. วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค ้ำประกัน………………………….. 
วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค ้ำประกัน………………………….. วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค ้ำประกัน………………………….. 
 

            

โทร……….…….…. 

 
      

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
 

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

 
 

เรียน      คณะกรรมกำรด้ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ้ำกัด 
  ข้ำพเจ้ำ …………………………………………….…….. อำยุ …….. ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี ….………… เป็นสมำชิก …….. ปี  
ต้ำแหน่ง ………………….………….……….……….. ปัจจุบันสังกัด………………………………………………   เงินได้รำยเดือน ………………………..บำท  
ปัจจุบันถูกหัก (นอกจำกหักช้ำระหนี และค่ำหุ้นของสหกรณ์) 
  ภำษี ……….. บำท       กบข. ………… บำท       ธนำคำร …………… บำท        อื่น ๆ ………………บำท 
บัตรประจ้ำตัวเลขท่ี ………………………………………………………………… ออกให้โดย ……………..…………………………………………………………...  
สถำนภำพ     โสด       สมรส      หย่ำ     หม้ำย        ช่ือคู่สมรส …………………….…………………………………….……….…                     

ขอเสนอค้ำขอกู้เงินสำมัญ  เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี  
  ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสำมัญจำกสหกรณ์   จ้ำนวน ………….…………… บำท ( …………………………………………..…… ) 
โดยจะน้ำไปใช้เพื่อกำรดังต่อไปนี  …………………………………………….…………….………………………..…………………………………………………….... 
และข้ำพเจ้ำขอให้จ่ำยเงินกู้ดังนี       เช็ค     โอนเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ้ำกัด  สำขำ ………………………….….………….….…..... 
ช่ือบัญชีผู้กู้ …………………….………………………..……… บัญชีเลขท่ี …………………………………………….….………… 
  ข้อ 2. ในเวลำนี   ข้ำพเจ้ำมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม ………………………. หุ้น  เป็นเงิน ………………………..……..… บำท  
และข้ำพเจ้ำส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนอยู่ในอัตรำ ………………………………..………. บำท 

ข้อ 3.  ข้ำพเจ้ำขอรวมเงินท่ีกู้นี เขำ้กับหนี เดิมเป็นหนี รำยเดยีวกัน 
 (1) เงินกู้ฉุกเฉินตำมหนังสือกู้ที่ ……..…/.……. วันท่ี …………………….. เงินต้นคงเหลือ ……………….…….. บำท 

(2)  เงินกู้สำมัญตำมหนังสือกู้ที ่……..../..……. วันท่ี ……………………. เงินต้นคงเหลือ ………………..…….. บำท 
             ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสำมญั ตำมข้อ 1. โดยใช้หลักประกันดังต่อไปนี  
                    4.1 ใช้ เ งิ นฝำกออมทรัพย์ ที่ มี อยู่ กั บสหกรณ์ บัญ ชี เลขที่……………………..………………………………..….
จ้ำนวน…………………………….……….บำท 
 

           ▲▲ (โปรดพลิก) 
 

 หนังสือกู้………………./……...……. 
 วันท่ี …….…. /….…….. /….……… 

รับที ่......…………………………….. 
วันท่ี ………… /…………. /….…… 
 

ค าเตอืน ผู้ขอกู้ ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำรท่ีก ำหนดไว้ 
ในแบบค ำขอกู้นี ้ด้วยลำยมือของตนเอง โดยถกูต้องและ
ครบถ้วน มิฉะนัน้สหกรณ์ไมรั่บพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรเงินกู้อนุมัติ……………….……บำท 
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       4.2  ใช้สมำชิกสหกรณ์   จ้ำนวน…..……รำย   เป็นผู้ค ้ำประกัน ดังนี  
              (1)  ( นำย / นำง / นำงสำว ) ………….…………………………………..……..……...… สมำชิกเลขทะเบียนท่ี………………  
ต้ำแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตรำเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บำท  ค ้ำประกันภำยในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บำท   
( …………………………………………………………..……… )    
              (2)  ( นำย / นำง / นำงสำว ) ………….…………………………………..……..……...… สมำชิกเลขทะเบียนท่ี………………  
ต้ำแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตรำเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บำท  ค ้ำประกันภำยในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บำท   
( …………………………………………………………..……… )    
              (3)  ( นำย / นำง / นำงสำว ) ………….…………………………………..……..……...… สมำชิกเลขทะเบียนท่ี………………  
ต้ำแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตรำเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บำท  ค ้ำประกันภำยในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บำท   
( …………………………………………………………..……… )    
              (4)  ( นำย / นำง / นำงสำว ) ………….…………………………………..……..……...… สมำชิกเลขทะเบียนท่ี………………  
ต้ำแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตรำเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บำท  ค ้ำประกันภำยในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บำท   
( …………………………………………………………..……… )    
              (5)  ( นำย / นำง / นำงสำว ) ………….…………………………………..……..……...… สมำชิกเลขทะเบียนท่ี………………  
ต้ำแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตรำเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บำท  ค ้ำประกันภำยในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บำท   
( …………………………………………………………..……… )    
              (6)  ( นำย / นำง / นำงสำว ) ………….…………………………………..……..……...… สมำชิกเลขทะเบียนท่ี………………  
ต้ำแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตรำเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บำท  ค ้ำประกันภำยในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บำท   
( …………………………………………………………..……… )    
              (7)  ( นำย / นำง / นำงสำว ) ………….…………………………………..……..……...… สมำชิกเลขทะเบียนท่ี………………  
ต้ำแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตรำเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บำท  ค ้ำประกันภำยในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บำท   
( …………………………………………………………..……… )    
 ข้อ 5. เมื่อสมำชิกภำพของข้ำพเจำ้สิ นสดุลง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณฯ์ ใช้สิทธิน้ำเงินตำมมูลค่ำหุ้นที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่มำหักกลบลบหนี 
ที่ข้ำพเจ้ำผูกพันต้องช้ำระหนี แก่สหกรณ์ฯ ได้     
 ข้อ 6. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้ำพเจ้ำขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน (เว้นแต่งวดสุดท้ำย) งวดละ ………….…….... บำท  
รวมเป็นจ้ำนวน …….…. งวด พร้อมด้วยดอกเบี ยตำมประกำศของสหกรณ์ ตั งแต่เดือนถัดจำกเดือนท่ีสหกรณ์จ่ำยเงินกู้ให้ 
 ข้อ 7. ข้ำพเจ้ำได้ท้ำหนังสือกู้และแนบหนังสือค ้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก้ำหนด พร้อมค้ำขอกู้นี ด้วยแล้ว              
 

         ลงช่ือ ………………………………………..………….. ผู้ขอกู ้
                                ( …………………………………….…………. ) 

        

วันเริ่มรับรำชกำรของผู้กู ้…………………………… 
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ค้ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ 
 

  ข้ำพเจ้ำ………………………………….……………………………ต้ำแหน่ง………………………………..……………………………………. 
ขอรับรองว่ำ……………………………………………………สมำชิกผู้กู ้

   
   ไม่อยูร่ะหว่ำงดำ้เนินกำรทำงวินยั 

 

     อยู่ระหว่ำงด้ำเนินกำรทำงวินัย 
 

     อื่น ๆ  (ระบ)ุ………………………………….. 
 

        ........................................................................ ผูร้ับรอง           
       ( ...................................................................... )           
        ต้ำแหน่ง .......................................................................  
        วันท่ี      ....................................................................... 
 
 

หมำยเหตุ   ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชำ  ส่วนกลำงต้ำแหน่งระดับช้ำนำญกำรพิเศษหรือเทียบเท่ำขึ นไป ส่วนภูมิภำคต้ำแหน่งคลังเขต 
  คลังจังหวัด หรือผูร้ักษำรำชกำรแทน ส้ำหรับระดับช้ำนำญกำรพิเศษหรือเทียบเท่ำขึ นไปให้รับรองตนเองได้ 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ ์
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

 

จ้ำนวนเงินกู้ …………………………….………………… บำท 
 

เงินได ้ มีค่ำหุ้น จ้ำกัด  ต้นเงินกู้คงเหลือ  วงเงินกู้ 

รำยเดือน อยู่ในสหกรณ ์ วงเงินกู้ สำมัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน รวม คงเหลือ 
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) 

 
 

      

 

หมำยเหตุ   เคย              ไม่เคย  ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช้ำระหนี  
    เคย              ไม่เคย  ขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน 
    สมควรให้กู้ได ้             ไม่สมควรให้กู้เพรำะ ………………………………….. 
 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ค  ำประกัน 
 

จ้ำนวนต้นเงินกู้ท่ีจะต้องค ้ำประกนั ………………………………………… บำท 
ใช้ทุนเรือนหุ้นตำมข้อ 5. ในค้ำขอกู้เงินสำมัญ จำ้นวน ………………………………………… บำท 

 

 
ล้ำดับ 

ที ่

 
ช่ือผู้ค ้ำประกัน 

เงินได ้
รำยเดือน 
(บำท) 

มีค่ำหุ้นอยู่ใน 
สหกรณ์ฯ 

(บำท) 

จ้ำกัดวงเงิน 
ค ้ำประกัน 

(บำท) 

ต้นเงินค ้ำประกัน 
รำยอื่นคงเหลือ 

(บำท) 

ค ้ำประกัน 
ในวงเงิน 
(บำท) 

วงเงินค ้ำประกัน 
คงเหลือ 
(บำท) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

หมำยเหตุ   เคย             ไม่เคย  ผิดนดักำรส่งเงินงวดช้ำระหนี  
    เคย             ไม่เคย  ขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน 
    ข้อชี แจงอื่น ๆ …………………………………………………………………………… 
 

             ลงช่ือ ……………………………….……….. เจ้ำหน้ำท่ี 
                    ……..….…./.…………../………….. 

 



 
 

- 5 - 
 

 
 

 
 

หนังสือค ้ำประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค ้ำประกัน…………………………. 
หนังสือค ้ำประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค ้ำประกัน…………………………. 
หนังสือค ้ำประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค ้ำประกัน…………………………. 
หนังสือค ้ำประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค ้ำประกัน…………………………. 
หลักประกันอย่ำงอื่น……………………………………………………… 

 
 

หนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมญั 
  

ที ่……………………/…………………    วันท่ี ………………………………………….….………… 
 ข้ำพเจ้ำ …………………………………..................………………………………............ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด 
เลขทะเบียนที่ …...............…………….. รับรำชกำรในต้ำแหน่ง ............................................................................................................  
สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………… กระทรวงกำรคลัง 
 ขอท้ำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลำง จ้ำกัด   เพือ่เป็นหลักฐำนดังต่อไปนี  
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์เป็นจ้ำนวน ……………………………..……. บำท  ( ……………..…………………………………..…… ) 
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ครบถ้วน ในวันท่ีสหกรณ์โอนเงินจ้ำนวนดังกล่ำวข้ำงต้นเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ 
เลขท่ี …………………………….……. ช่ือบัญชี ……………..…………..……………………………. ธนำคำรกรุงไทย  สำขำ ....................…………………. 
และยินยอมให้สหกรณ์หักค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินกู้ดังกล่ำว 
 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรำยเดือน  งวดละ …………………….. บำท   รวมเป็นจ้ำนวน ……………..… งวด 
พร้อมด้วยดอกเบี ย  ตำมประกำศของสหกรณ์  ทั งนี  ตั งแต่งวดประจ้ำเดือน  …….…………………. เป็นต้นไป โดยตกลงช้ำระคืนให้แก่สหกรณ์
ทุกวันสิ นเดือน  ไปจนกว่ำจะครบตำมจ้ำนวนหนี  
 ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี ยเงินกู้ตำมที่สหกรณ์เรียกเก็บ  
ทั งนี   สหกรณ์ฯ ไม่จ้ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะน้ำเงินกู้ไปใช้เฉพำะเพื่อกำรดังต่อไปนี  คือ ……………………………………………………. 
 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำที่ได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์   
หักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำตำมจ้ำนวนเงินงวดช้ำระหนี ใน ข้อ 2. เพื่อช้ำระหนี ส่งให้แก่สหกรณ์ก่อนเจ้ำหนี รำยอื่น ๆ  
 ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำ ในกรณีใด ๆ ดังกล่ำวในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 14  เงินกู้นี เป็นอันถึงก้ำหนดส่งคืนโดยสิ นเชิง 
พร้อมทั งดอกเบี ยในทันที โดยมิพักค้ำนึงถึงก้ำหนดเวลำที่ตกลงกันไว้ 
 ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 15 ว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำประสงค์จะขอโอนหรือย้ำยหรือลำออกจำกรำชกำร
หรืองำนประจ้ำตำมข้อบังคับ ข้อ 31 (3) ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจัดกำรช้ำระหนี สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ 
ให้เสร็จสิ นเสียก่อน 
 ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำพ้นจำกสมำชิกภำพของสหกรณ์  ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และยังมีหนี สินหรือภำระผูกพันที่ต้องช้ำระให้กับ
สหกรณ์แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์หักผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีจะได้รับจำกสหกรณ์ และยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินเดือน  ค่ำจ้ำง   
บ้ำเหน็จ   บ้ำนำญ  หรือเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรือนำยจ้ำงพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อช้ำระหนี สินหรือ ภำระผูกพัน
ดังกล่ำวทั งเงินต้น  ดอกเบี ย  รวมทั งค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ นในกำรติดตำมทวงถำมให้ช้ำระหนี สินหรือภำระผูกพันนั นจนครบถ้วน 
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ นเสียก่อนได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเง่ือนไขใด ๆ ทั งสิ น 
             
            

▲▲ (โปรดพลิก) 
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 หนังสือกู้นี ท้ำไว้  ณ  วันท่ีซึ่งระบขุ้ำงต้น และข้ำพเจ้ำไดล้งลำยมือช่ือไว้เป็นส้ำคญัต่อหน้ำพยำน 
 
       ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้กู ้
       ลงช่ือ ……………………………………….……. พยำน 
                         ( …………………………………………… ) 
       ต้ำแหน่ง ………………………………………… 
 
   

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูกู้้มีคู่สมรส) 

 
          เขียนที ่…………………………………………………. 
        วันท่ี ………………….…………………………………. 
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง ……………….……………..………………. เป็นสำม/ีภรรยำของนำย/นำง ……….……………………………………………. 
ได้ยินยอมให้นำย/นำง ………………………………………………… กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด  ตำมหนังสือกู้ข้ำงต้นนี  
 
       ลงช่ือ ………………………………….………….. สำมี/ภรรยำ  
       ลงช่ือ ………………………………………….….. ผู้กู ้
             ( …………………………………….…….…. ) 
 

 
 ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………..………. ไดร้ับเงินกู้  จ้ำนวน ………………………….…………………………. บำท 
( ………..……………………………………………………… )  ตำมหนังสือกู้นี ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี ………………..……………………………... 
 
 

       ลงช่ือ ……………………………..………………. ผู้รับเงิน 
      (ต้องลงลำยมือชื่อในกำรรับเงินต่อหน้ำเจ้ำหน้ำทีข่องสหกรณ์กรณีรับเป็นเช็ค)  

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ 
         จ่ำยเงินวันที ่……………………………………………………… 
 
       ลงช่ือ …………………………………………………. เจ้ำหน้ำท่ี 
              ( ………………………………………………. ) 
                ….……….…/…..…………/……...…….. 
       ลงช่ือ …………………………………………………. ผู้จดักำร/ผู้ให้กู้ 
              ( ………………………………………………. ) 
                ….……….…/…..…………/……...…….. 
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 ค ำเตือนส ำหรับผู้ค  ำประกัน 

 
  ก่อนที่ผู้ค ้ำประกันจะลงนำมในหนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ  ผู้ค ้ำประกันควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียด       
ของหนังสือกู้ส้ำหรับเงินกู้สำมัญและหนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ  ให้เข้ำใจโดยชัดเจน หำกผู้ค ้ำประกันมีข้อสงสัยใด ๆ       
ควรปรึกษำผู้มีควำมรู้ก่อนท่ีจะท้ำหนังสือค ้ำประกันฯ 
  กำรที่ผู้ค ้ำประกันลงนำมในหนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด      
เพื่อค ้ำประกันหนี ตำมหนังสือกู้ส้ำหรับเงินกู้สำมัญเลขที่ ………………… ลงวันที่ …………..…………………….. ระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด (ผู้ให้กู้) กับนำย/นำง/นำงสำว ………………….…………………………………. (ผู้กู)้ ผู้ค ้ำประกันจะมีควำมรับผิดต่อผู้ให้กู้
ในสำระส้ำคัญ ดังนี  

1. ผู้ค ้ำประกันจะต้องรับผิดไม่เกินวงเงินท่ีตนค ้ำประกันตำมที่ก้ำหนดในหนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกูส้ำมัญ 
2. ผู้ค ้ำประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภำยในวงเงินค ้ำประกันซึ่งผู้กู้ค้ำงช้ำระกับผู้ให้กู้ตำมข้อสัญญำที่ท้ำเป็นหนังสือกู้ส้ำหรับ

เงินกู้สำมัญ และอำจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่น ๆ ตำมที่สหกรณ์ฯ แจ้งอีกด้วย 
3. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช้ำระหนี   ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค ้ำประกันช้ำระหนี ภำยในวงเงินท่ีค ้ำประกัน  ทั งนี   เป็นไปตำมที่

ก้ำหนดตำมนัยข้อ 5 ของหนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ 
4. ผู้ค ้ำประกันไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิดในกรณีที่ผู้ค ้ำประกันยินยอมให้ผู้ให้กู้ผ่อนเวลำช้ำระหนี ให้แก่ผู้กู้ 
นอกจำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว   ผู้ค ้ำประกันยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดต่ำง ๆ ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือค ้ำประกัน

ส้ำหรับเงินกู้สำมัญ 
 
ข้ำพเจ้ำไดร้ับทรำบค้ำเตือนนี แล้ว  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 
     ลงช่ือ ………………………………………….……. ผู้ค ้ำประกัน 
             ( …………………………………..……… ) 
     ลงช่ือ ……………………………………………..… เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ ์
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หนังสือค  ำประกัน 
ส ำหรับเงินกู้สำมญั 

 

ที ่…………….. /…………………. 
ช่ือผู้ค ้ำประกัน ......……………………………………………………… 

 

         วันท่ี ...........………………………………………. 
 ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………… อำยุ ………… ปี  สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ้ำกัด  
เลขทะเบียนที ่……………………… รับรำชกำรหรือท้ำงำนประจ้ำในต้ำแหน่ง .............……………………………………………………….. 
สังกัด …………………………………………………………………………... ขอท้ำหนังสือค ้ำประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด   
เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี  
 ข้อ 1. ตำมที ่………………………………………………….… ได้กู้เงินของสหกรณ์  จ้ำนวน ........................…………………….…….. บำท 
( .......................................................................  )  ตำมหนังสือเงินกู้สำมัญที่ …..…… /……….. ลงวันที่…………………………....นั น    
ข้ำพเจ้ำยินยอมค ้ำประกันไม่เกินวงเงิน ………………..………………………………. บำท เพื่อหนี สินเกี่ยวกับเงินกู้รำยนี  ในส่วนท่ีเกินกว่ำค่ำหุ้น
ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช้ำระหนี  อัตรำดอกเบี ย และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้ำหนด
ตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสือกู้นั นโดยตลอดแล้ว  ข้ำพเจ้ำยอมค ้ำประกันกำรปฏิบัติตำมข้อผูกพันนั น ๆ  
 ข้อ 3. เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ไม่ช้ำระหนี สินซึ่งข้ำพเจ้ำค ้ำประกันไว้นี ให้แก่สหกรณ์ฯ ตำมข้อผูกพัน  ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุใด ๆ   
และสหกรณ์ได้แจ้งควำมนั นให้ข้ำพเจ้ำทรำบ  ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดช้ำระหนี ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ภำยในวงเงินค ้ำประกันทันที โดยมิใช้สิทธิ  
ของผู้ค ้ำประกันตำมมำตรำ 688, 689, และ 690  แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์นั นแต่ประกำรใด 
 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ  ข้ำพเจ้ำย่อมไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิดตำมสัญญำนี เมื่อหนี สินยังไม่ระงับสิ นไปไม่ว่ำ  
เพรำะเหตุใด ๆ  จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำค ้ำประกันไว้นี จะได้จัดให้สมำชิกอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้ำเป็น
ผู้ค ้ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องช้ำระหนี สินให้แก่สหกรณ์ฯ ภำยในวงเงินค ้ำประกันแทนผู้กู้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำ
หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ หักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ตำมจ้ำนวนที่ได้รับแจ้งจำกสหกรณ์ฯ จนกว่ำหนี   
หรือภำระผูกพันนั นจะระงับสิ นไป 
 หนังสือค ้ำประกันนี ท้ำไว้ ณ วันท่ีซึ่งระบุข้ำงต้น  และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส้ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 
       ลงช่ือ ………………………………………………….…… ผู้ค ้ำประกัน 
 

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

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

              ▲▲ (โปรดพลิก) 
 

หนงัสอืกู้………………./………. 
วนัท่ี ………./………../………… 
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ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูค้  ำประกันมีคู่สมรส) 

 
        เขียนที ่……………………………..………………………………. 
        วันท่ี …………………………………………………………………. 
 ข้ำพเจ้ำนำย/นำง ……………………………………………….…… เป็นสำม/ีภรรยำของนำย/นำง ....................…………………………….. 
ได้ยินยอมให้นำย/นำง …………………..…………………………………………… เป็นผู้ค ำ้ประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จำ้กัด 
ตำมหนังสือค ้ำประกันข้ำงต้นนี  
 
       ลงช่ือ …………………………………….……….. สำมี/ภรรยำ  
       ลงช่ือ ……………………………………………... ผู้ค ้ำประกัน 
              ( ……….…………………………………….) 
 
 
 รับรองว่ำไดต้รวจบตัรประจ้ำตัวและลำยมือช่ือของผู้ค ้ำประกัน  และเห็นว่ำหนังสือค ้ำประกันนี ได้ท้ำขึ นโดยถูกต้องจริง 
 
 
     ลงช่ือ ………………….………………………… เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ ์
             ( ………….……………………………..) หรือผู้จดักำร 
     ต้ำแหน่ง ……………………………………….. 
                 …...….… /…….…… /….……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช้ำระหนี  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ้ำกัด 
 

          เขียนที่ ……………………………………....……. 

            วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.......... 
 

 อำศัยควำมตำมมำตรำ ๔๒/๑  แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสหกรณ์        

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้ำพเจ้ำ ................................................................ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด  

เลขที่ .......................... ปัจจุบันเป็น  (   ) ข้ำรำชกำร  (   ) ลูกจ้ำงประจ้ำ  (   ) พนักงำนรำชกำร   (   ) ลูกจ้ำงชั่วครำว        

(   ) ผู้รับบ้ำนำญ   (   ) ผู้รับบ้ำเหน็จรำยเดือน   รับเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน  บ้ำนำญ  บ้ำเหน็จรำยเดือน  

บ้ำเหน็จปกติ  บ้ำเหน็จลูกจ้ำง  หรือเงินอื่นใดตำมสิทธิที่ได้รับจำกส่วนรำชกำรที่ข้ำพเจ้ำสังกัด จึงท้ำหนังสือให้ค้ำยินยอม       

ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ้ำกัด  ดังนี  

ข้อ ๑  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมบัญชีกลำง หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด ( ...................................................................... ) 

หักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน  บ้ำนำญ  บ้ำเหน็จรำยเดือน  บ้ำเหน็จปกติ  บ้ำเหน็จลูกจ้ำง  หรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิ

ได้รับจำก ............................................................ เพื่อช้ำระหนี เงินกู้  ดอกเบี ย  เงินรับฝำก  ค่ำหุ้นประจ้ำเดือน  

หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด  ให้แก่สหกรณ์ออมทรั พย์กรมบัญชีกลำง  จ้ำกัด  

ตำมจ้ำนวนที่แจ้งจนกว่ำหนี หรือภำระผูกพันนั นจะระงับสิ นไป 

ข้อ ๒  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำโอนหรือเปลี่ยนไปสังกัดส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่น ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส่วนรำชกำร

หรือหน่วยงำนนั นหักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน  บ้ำนำญ  บ้ำเหน็จรำยเดือน  บ้ำ เหน็จปกติ  บ้ำเหน็จลูกจ้ำง  

หรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำมีสทิธิไดร้ับเพื่อส่งช้ำระหนี ตำมจ้ำนวนที่แจ้งในข้อ ๑ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ้ำกัด     

ได้ต่อไป 

ข้อ ๓  ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนหนังสือค้ำยินยอมฉบับนี  เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด  จะให้ควำมยินยอม

เป็นหนังสือ 

ข้อ ๔  หนังสือยินยอมฉบับนี ท้ำขึ น ๓ ฉบับ  มีข้อควำมตรงกัน เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ้ำกัด

หนึ่งฉบับ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่หักเงินตำมที่แจ้งในข้อ ๑ หนึ่งฉบับ และสมำชิกผู้ให้ค้ำยินยอมหนึ่งฉบับ 
 

      (ลงชื่อ)                                          สมำชิกผู้ให้ค้ำยินยอม 

                                                                (                                       ) 
 

      (ลงชื่อ)                                          พยำน 

                                                                (                                       ) 
 

      (ลงชื่อ)                                          พยำน 

                                                                (                                       ) 
 

หมำยเหตุ  ส่วนรำชกำรต้นสังกัด  หมำยถึง  ส่วนรำชกำรต้นสังกัดอื่นที่มิใช่กรมบัญชีกลำง  แต่เป็น  

  ส่วนรำชกำรที่สมำชิกผู้ให้ค้ำยินยอมสังกัด  


