
เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการยื่นกู้เงินสามัญ 
ภายในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก 

 

1. สลิปเงินเดือนของผู้กู้ ผู้รับบ ำนำญใช้ทะเบียนจ่ำยตรงประเภทรำยงำนเจ้ำตัว 
2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้กู้ 
3. กรณีผู้กู้มีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสลงลำยมือชื่อในสัญญำกู้เงิน 

หำกคู่สมรสถึงแก่กรรมหรือหย่ำ ต้องแนบส ำเนำใบมรณะบัตรหรือส ำเนำใบหย่ำ 
4. ค ำขอกู้เงินสำมัญภำยในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำก ประกอบด้วย 

- ค ำขอกู้เงินสำมัญภำยในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำก จ ำนวน 1 ฉบับ 
- หนังสือกู้เงินสำมัญภำยในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำก จ ำนวน 1 ฉบับ 

5. หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี้สหกรณ์ฯ 
6. แบบฟอร์มกำรน ำสมุดเงินฝำกสหกรณ์ประกันเงินกู้ (กรณีกู้โดยใช้เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ) 

 

 

หมำยเหตุ : หน้ำที่มีเครื่องหมำย (โปรดพลิก) เป็นเอกสำรที่มีหน้ำ – หลัง ในแผ่นเดียวกัน 

- ค ำขอกูเ้งินสำมัญภำยในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำก หน้ำ 1 หน้ำ 2  
(ต้องอยู่ในแผ่นเดียวกัน) 

- หนังสือกู้เงินสำมัญภำยในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำก หน้ำ 3 หน้ำ 4 
(ต้องอยู่ในแผ่นเดียวกัน) 

 



 
วันเดือนปีเกิดผู้กู้ ………………………..     โทรศัพท์ ………………….…….. 

 
 

 
 
 
 

รับที่ ………………………………. 
วันท่ี ………. /………. /………. 

 

 
 
 
 

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

 

 

ค าขอกู้เงินสามัญภายในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก 
 
                                                                                  เขียนที…่…………………………............………                        
ที…่………………………….  วันท่ี…...……………………………………………. 

 
 
 

เรียน      คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ ำกัด 
 

 ข้ำพเจ้ำ…………………………………….…………..…….อำย ุ..…….. ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี …………… เป็นสมำชิก …….……. ปี 
ต ำแหน่ง………………………….………..……………….….. ปัจจุบันสังกัด………………………………………………..…………………………………        
เงินได้รำยเดือน ......................................................... บำท  ปัจจุบันถูกหัก (นอกจำกหักช ำระหนี้และค่ำหุ้นของสหกรณ์) 
  ภำษี ……………….. บำท    กบข. .................... บำท     ธนำคำร .................... บำท     อื่น ๆ .................... บำท 
บัตรประจ ำตัวเลขที่ ……………………………………….……………… ออกให้โดย …………………………….……………………………………….…….. 
สถำนภำพ      โสด       สมรส     หย่ำ      หม้ำย   ช่ือคู่สมรส …………………………………….………..………………..…. 
 ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมัญภำยในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำก  เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินจำกสหกรณ์  จ ำนวน ….…………………………..… บำท ( ……………………………………………….……….. ) 
โดยจะน ำไปใช้เพื่อกำรดังต่อไปนี้ ………………………………………………………………………….…………………………………………..………..…... 
และข้ำพเจ้ำขอให้จ่ำยเงินกู้ดังนี้     เช็ค     โอนเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด  สำขำ .…………………….……………………..... 
ช่ือบัญชีผู้กู้ …………………………………………………...……… บัญชีเลขท่ี ……………………………………………………………… 
 ข้อ 2. ในเวลำนี้  ข้ำพเจ้ำมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม ……………………..…… หุ้น  เป็นเงิน …………………………................. บำท 
และข้ำพเจ้ำส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนอยู่ในอัตรำ …………………………………. บำท 

ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำขอรวมเงินท่ีกู้นี้เข้ำกับหนี้เดิมเป็นหนี้รำยเดียวกัน 
(1) เงินกู้ฉุกเฉินตำมหนังสือกู้ท่ี ............... /…………… วันท่ี …………………... เงินต้นคงเหลือ …………………..… บำท 
(2) เงินกู้สำมัญตำมหนังสือกู้ที่ ……………../…….…….. วันท่ี…………………….. เงินต้นคงเหลือ .......................... บำท 

ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสำมัญ ตำมข้อ 1. ภำยในทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝำก ดังต่อไปนี้ 
4.1 ทุนเรือนหุ้น จ ำนวน ………………………….... บำท ( …………………………….……………………………………….. ) 
4.2 เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ฯ บัญชีเลขท่ี …………………………. จ ำนวน ……………………….. บำท  

( …………………………………………..………….. ) และได้แนบแบบฟอร์มกำรน ำสมุดเงินฝำกสหกรณ์ฯ ประกันเงินกู้   
 
 

           ▲▲ (โปรดพลกิ) 
  
 

ค าเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว้
ในแบบค ำขอกู้นี้ ด้วยลำยมือของตนเอง โดยถูกต้องและ
ครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจำรณำ 

   คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ ….……………………….……..
บาท 
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 ข้อ 5. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้ำพเจ้ำขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน (เว้นแต่งวดสุดท้ำย)      
งวดละ ............................ บำท รวมเป็นจ ำนวน .................... งวด พร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมประกำศของสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนถัดจำก
เดือนที่สหกรณ์จ่ำยเงินกู้ให้       
 ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือกู้และแบบฟอร์มกำรน ำสมุดเงินฝำกสหกรณ์ประกันเงินกู้ (ถ้ำมี)  ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบ      
ที่สหกรณ์ก ำหนดพร้อมค ำขอกู้นี้ด้วยแล้ว              

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

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
                รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

 

จ ำนวนเงินกู้ ………………….……………….…….. บำท 
 

เงินได ้ มีค่ำหุ้น/เงินฝำก จ ำกัด ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้ 
รำยเดือน 
(บำท) 

อยู่ในสหกรณ ์
(บำท) 

วงเงินกู้ 
(บำท 

สำมัญ 
(บำท) 

ฉุกเฉิน 
(บำท) 

รวม 
(บำท) 

คงเหลือ 
(บำท) 

 
 
 

      

 
           หมำยเหตุ       เคย        ไม่เคย  ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ 

     เคย        ไม่เคย  ขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือน 
       สมควรให้กูไ้ด ้       ไม่สมควรให้กู้เพรำะ ………………………......…………………… 

 
 
 

        ลงช่ือ ….………………………………………. เจ้ำหน้ำท่ี 
                ……………/………………/………….. 
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หนังสือกู้เงินสามัญภายในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก 
 
 ที…่…………………/…………………    วันท่ี……………………………………….……….……… 
 
 ข้ำพเจ้ำ ………………………………………………………………………………………. สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ ำกัด 
เลขทะเบียนท่ี …………………………….. รับรำชกำรในต ำแหน่ง …………………………………………………………………………………………………. 
สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………… กระทรวงกำรคลัง 
 ขอท ำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ ำกัด   เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์เป็นจ ำนวน …….……………………..…. บำท  ( …...…..……………………………………..……. ) 
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้จำกสหกรณ์ฯ ตำมจ ำนวนดังกล่ำวข้ำงต้น ถูกต้องแล้ว และกรณีโอนเงินยินยอมให้สหกรณ์หักค่ำธรรมเนียม
กำรโอนเงินกู้ดังกล่ำว 
 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรำยเดือน  งวดละ ………….…… บำท   รวมเป็นจ ำนวน .……………..… งวด 
พร้อมด้วยดอกเบี้ย  ตำมประกำศของสหกรณ์  ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน ………………………… เป็นต้นไป  โดยตกลงช ำระคืน 
ให้แก่สหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน  ไปจนกว่ำจะครบตำมจ ำนวนหนี้ 
 ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ ยเงินกู้ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตำมที่สหกรณ์เรียกเก็บ        
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสำมัญตำมข้อ 1.  ภำยในทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำกดังต่อไปนี้ 

3.1 ทุนเรือนหุ้น จ ำนวน ……………………….…. บำท ( ………..………………………..……………………. ) 
3.2 เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ฯ บัญชีเลขท่ี ………………….………. จ ำนวน…………………….…... บำท 

( ………………………………………………….…. )  และได้แนบแบบฟอร์มกำรน ำสมุดเงินฝำกสหกรณ์ฯ ประกันเงินกู้ 
 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะน ำเงินกู้ไปใช้เฉพำะเพื่อกำรดังต่อไปนี้ คือ …….…………………………………………………. 
 ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำที่ได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์   
หักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวนเงินงวดช ำระหนี้ใน ข้อ 2. เพื่อช ำระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์ก่อนเจ้ำหนี้รำยอื่น ๆ  
 ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำ  ในกรณีใด ๆ  ดังกล่ำวในข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 14   เงินกู้นี้เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ตกลงกันไว้ 
 ข้อ 7. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 15  ว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำประสงค์จะขอโอนหรือย้ำยหรือลำออก      
จำกรำชกำรหรืองำนประจ ำตำมข้อบังคับ ข้อ 31 (3) ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรช ำระหนี้สิน        
ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำพ้นจำกสมำชิกภำพของสหกรณ์  ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ และยังมีหนี้สินหรือภำระผูกพันที่ต้องช ำระให้กับ
สหกรณ์แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์หักผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะได้รับจำกสหกรณ์ และยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
บ ำเหน็จ   บ ำนำญ  หรือเงินอืน่ใดที่ทำงรำชกำรหรือนำยจ้ำงพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ  หักเงินดังกล่ำวเพื่อช ำระหนี้สินหรือภำระผูกพัน 
ดังกล่ำวทั้งเงินต้น  ดอกเบี้ย  รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้นในกำรติดตำมทวงถำมให้ช ำระหนี้สินหรือภำระผูกพันนั้น             
จนครบถ้วนต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง หรือเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
 หนังสือกู้นี้ท ำไว้  ณ  วันท่ีซึ่งระบุข้ำงต้น  และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 
       ลงช่ือ …………..……………………………. ผู้กู ้
       ลงช่ือ ……………..…………………………. พยำน 
                         ( ……………………………………… ) 
                  ▲▲ (โปรดพลิก) 
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ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

 
          เขียนที ่………………………………………………. 
        วันท่ี …………………………………………………. 
 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง …………………………………….………… เป็นสำมี/ภรรยำของนำย/นำง ……………………………………………..…. 
ได้ยินยอมให้นำย/นำง ………………………………………………… กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ ำกัด ตำมหนังสือกู้ข้ำงต้นนี้ 
 
       ลงช่ือ ……………………………………………………….. สำม/ีภรรยำ  
       ลงช่ือ ……………………………………………………….. ผู้กู ้
               (…………………………………………….……….) 

 
 
 

 ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………………………. ไดร้ับเงินกู้ จ ำนวน ………………………………………..….………. บำท 
(………………………………………………………)  ตำมหนังสือกู้นี้ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี ……………………….…………... 
 
 

       ลงช่ือ…………………………………….ผูร้ับเงิน 
            (ต้องลงลำยมือชื่อในกำรรับเงินต่อหน้ำเจ้ำหนำ้ที่ของสหกรณ์กรณีรับเป็นเช็ค)
  
 

 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
     จ่ำยเงินวันที ่……………………………………….……………………………… 
 
       ลงช่ือ ………..………………………….…. เจ้ำหน้ำท่ี 
              ( ……….…………………………. ) 
              ………..…/……………/………….. 
       ลงช่ือ ………………………………………. ผู้จัดกำร/ผู้ให้กู้ 
              ( ………………..………………... ) 
                         ………..…/……………/………….. 
 

 

 

 

 

 



 
หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ ำกัด 
 

         เขียนที ่………………………………….....……. 
         วันที ่......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 
 

 อำศัยควำมตำมมำตรำ ๔๒/๑ แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
สหกรณ ์(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ำพเจ้ำ                                                  สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลำง จ ำกัด  เลขที่ ....................  ปัจจุบันเป็น  (   ) ข้ำรำชกำร   (   ) ลูกจ้ำงประจ ำ  (   ) พนักงำนรำชกำร      
(   ) ผู้รับบ ำนำญ  (   ) ผู้รับบ ำเหน็จรำยเดือน  รับเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน  บ ำนำญ  บ ำเหน็จรำยเดือน   
บ ำเหน็จปกติ  บ ำเหน็จลูกจ้ำง  หรือเงินอ่ืนใด ตำมสิทธิที่ได้รับจำกส่วนรำชกำรที่ข้ำพเจ้ำสังกัด จึงท ำหนังสือ    
ให้ค ำยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ ำกัด  ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมบัญชีกลำง หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด (                                       )   
หักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน  บ ำนำญ  บ ำเหน็จรำยเดือน  บ ำเหน็จปกติ  บ ำเหน็จลูกจ้ำง  หรือเงินอ่ืนใด    
ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำก                                            เพื่อช ำระหนี้เงินกู้  ดอกเบี้ย  เงินรับฝำก  
ค่ำหุ้นประจ ำเดือน  หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ ำกัด  ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์  
กรมบัญชีกลำง  จ ำกัด  ตำมจ ำนวนที่แจ้งจนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  

ข้อ ๒ ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำโอนหรือเปลี่ยนไปสังกัดส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอ่ืน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส่วนรำชกำร 
หรือหน่วยงำนนั้นหักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  ค่ำตอบแทน  บ ำนำญ  บ ำเหน็จรำยเดือน  บ ำเหน็จปกติ  บ ำเหน็จลูกจ้ำง  
หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเพ่ือส่งช ำระหนี้ตำมจ ำนวนที่แจ้งในข้อ ๑ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลำง  จ ำกัด  ได้ต่อไป 

ข้อ ๓ ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนหนังสือค ำยินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ ำกัด  จะให้
ควำมยินยอมเป็นหนังสือ 

ข้อ ๔ หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้น ๓ ฉบับ มีข้อควำมตรงกัน เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ ำกัด 
หนึ่งฉบับ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่หักเงินตำมที่แจ้งในข้อ ๑ หนึ่งฉบับ และสมำชิกผู้ให้ค ำยินยอม     
หนึ่งฉบับ 

 

      (ลงชื่อ)                                      สมำชิกผู้ให้ค ำยินยอม 
                                                               (                                     ) 
 

      (ลงชื่อ)                                       พยำน 
                                                               (                                     ) 

 

      (ลงชื่อ)                                       พยำน 
                                                               (                                     ) 

 
หมำยเหตุ ส่วนรำชกำรต้นสังกัด  หมำยถึง  ส่วนรำชกำรต้นสังกัดอื่นที่มิใช่กรมบัญชีกลำง  แต่เป็น  
 ส่วนรำชกำรที่สมำชิกผู้ให้ค ำยินยอมสังกัด  
 



 
 

แบบฟอร์มการน าสมุดเงินฝากสหกรณ์ประกันเงินกู้ 
 
 

  ข้ำพเจ้ำ …………………………………………………….. สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง  จ ำกัด    

เลขทะเบียนสมำชิก ………………….. ขอมอบสมุดเงินฝำกสหกรณ์ฯ ของข้ำพเจ้ำ เลขที่ ....................................... 

เพ่ือเป็นหลักค้ ำประกันเงินกู้สำมัญเลขท่ี  .............................................. วันที่กู้ ..... .............................................  

จ ำนวนเงินกู้ ...................................... บำท ( ................................................................ ) 
       

หำกข้ำพเจ้ำผิดนัดช ำระหนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ ก ำหนดไว้ ขอมอบให้สหกรณ์ฯ มีอ ำนำจ  

ถอนเงินฝำกของขำ้พเจ้ำเพ่ือน ำมำช ำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยที่ค้ำงช ำระได้ ภำยในวงเงิน ……………………..…………. บำท 

( ………………………………………………………… ) 
 

เพ่ือเป็นหลักฐำน  ข้ำพเจ้ำขอลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน 
 
 

ลงชื่อ …………………………………………..……… ผู้กู้เจ้ำของสมุดเงินฝำก 

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

 
 

ลงชื่อ …………………………………………..……… ผู้จัดกำร 

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

 
 

ลงชื่อ …………………………………………..……… พยำน 

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

 


