
 
 

 
 
วัน  เดือน  ปีเกิดผู้กู้ ………………………………….…… วันเริ่มรับราชการของผู้กู้   .....…………………………..    
วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค้้าประกัน ………………..………... วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค้้าประกัน ………………………….. 
วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค้้าประกัน ………………………….. วัน  เดือน  ปีเกิดผู้ค้้าประกัน ………………………….. 
 
 

            

โทร……….…….…. 

 
      

ค าขอกู้เงิน โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส 
 

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

 
 

เรียน      คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จ้ากัด 
  ข้าพเจ้า …………………………………………….…….. อาย ุ…….. ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ….………… เป็นสมาชิก …….. ปี  
ต้าแหน่ง ………………….………….……….……….. ปัจจุบันสังกัด………………………………………………   เงินได้รายเดือน ………………………..บาท  
ปัจจุบันถูกหัก (นอกจากหักช้าระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ์) 
  ภาษี ……….. บาท       กบข. ………… บาท       ธนาคาร …………… บาท        อื่น ๆ ………………บาท 
บัตรประจ้าตัวเลขที่ ………………………………………………………………… ออกให้โดย ……………..………………………………………………………….  
สถานภาพ     โสด       สมรส      หย่า     หม้าย        ช่ือคู่สมรส …….……………….…………………………………….………...    

ขอเสนอค้าขอกู้เงินสามัญ  เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรสจากสหกรณ์   จ้านวน ………….…..............…………. บาท   
( ………..………….......………………………..…… ) โดยจะน้าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ …………………………………………….…………….…………………. 
และข้าพเจ้าขอให้จ่ายเงินกู้ดังนี้      เช็ค     โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ้ากัด  สาขา ………………………….….………….….…..... 
ช่ือบัญชีผู้กู้ …………………….………………………..……… บัญชีเลขท่ี …………………………………………….….………… 
  ข้อ 2. ในเวลานี้  ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม ………………………. หุ้น  เป็นเงิน ………………………..……..… บาท  
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตรา ………………………………..………. บาท 
             ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามญั ตามข้อ 1. โดยใช้หลักประกันดังต่อไปนี้ 
  3.1  ใช้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มีอยู่กับสหกรณ์บัญชีเลขท่ี ...........……………………..………………............…..….
จ้านวน…………………………….……….บาท 
 
 
 

           ▲▲ (โปรดพลิก) 

 
 

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

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

ค าเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว ้
ในแบบค าขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้อง และ
ครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ……………….……บาท 
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       3.2  ใช้สมาชิกสหกรณ์   จ้านวน…..……ราย   เป็นผู้ค้้าประกัน ดังนี ้

        (1)  (นาย/นาง/นางสาว) ………….………………………………..……..……... สมาชิกเลขทะเบียนที่…………  
ต้าแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท  ค้้าประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท   
( …………………………………………………………..……… )    
        (2)  (นาย/นาง/นางสาว) ………….………………………………..……..……... สมาชิกเลขทะเบียนที่…………  
ต้าแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท  ค้้าประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท   
( …………………………………………………………..……… )    
        (3)  (นาย/นาง/นางสาว) ………….………………………………..……..……... สมาชิกเลขทะเบียนที่…………  
ต้าแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท  ค้้าประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท   
( …………………………………………………………..……… )    
        (4)  (นาย/นาง/นางสาว) ………….………………………………..……..……... สมาชิกเลขทะเบียนที่…………  
ต้าแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท  ค้้าประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท   
( …………………………………………………………..……… )    
        (5)  (นาย/นาง/นางสาว) ………….………………………………..……..……... สมาชิกเลขทะเบียนที่…………  
ต้าแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท  ค้้าประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท   
( …………………………………………………………..……… )    
        (6)  (นาย/นาง/นางสาว) ………….………………………………..……..……... สมาชิกเลขทะเบียนที่…………  
ต้าแหน่ง ………………………………………………………………………….. สังกัด ………….……………….………..………………….……………………………….  
อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท  ค้้าประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท   
( …………………………………………………………..……… )    
 ข้อ 4. เมื่อสมาชิกภาพของข้าพเจา้สิน้สดุลง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณฯ์ ใช้สิทธิน้าเงินตามมูลค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่มาหักกลบลบหนี้
ที่ข้าพเจ้าผูกพันต้องช้าระหนี้แก่สหกรณ์ฯ ได้     
 ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับอนมุัติเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย)งวดละ ………….…….... บาท  
รวมเป็นจ้านวน …….…. งวด พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้ 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือกู้และแนบหนังสือค้้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก้าหนด พร้อมค้าขอกู้นี้ด้วยแล้ว              
 
 

         ลงช่ือ ………………………………………..………….. ผู้ขอกู้ 
                                ( …………………………………….…………. ) 
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ค้ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

  ข้าพเจ้า ………………………………………...................…………… ต้าแหน่ง…………………………...............………………. 
ขอรับรองว่า……………………..........………………………………สมาชิกผู้กู ้

   
                                ไม่อยู่ระหวา่งด้าเนินการทางวินัย 

 

      อยู่ระหว่างดา้เนินการทางวินัย 
 

      อื่น ๆ  (ระบ)ุ………………………………….. 
 

                                                                ผู้รับรอง   
         

        (                                                       )               
 

        ต้าแหน่ง                                         
 

        วันท่ี                                                                . 
 
 

หมายเหตุ   ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชา  สว่นกลางต้าแหน่งระดับช้านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าขึ้นไป  ส่วนภูมิภาค 
 ต้าแหน่งคลังเขต   คลังจังหวดั   หรือผู้รักษาราชการแทน  ส้าหรับระดับช้านาญการพิเศษหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 ให้รับรองตนเองได ้
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ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

 

จ้านวนเงินกู้……………………………………บาท 
 

เงินได ้ มีค่าหุ้น จ้ากัด  ต้นเงินกู้คงเหลือ  วงเงินกู้ 
รายเดือน อยู่ในสหกรณ ์ วงเงินกู้ สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน รวม คงเหลือ 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

       
 

หมายเหตุ   เคย              ไม่เคย  ผิดนัดการส่งเงินงวดช้าระหนี ้
    เคย              ไม่เคย  ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
    สมควรให้กู้ได ้             ไม่สมควรให้กู้เพราะ………………………………….. 
 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ค  าประกัน 
 

จ้านวนต้นเงินกู้ท่ีผู้ค้้าจะต้องค้้าประกัน …………………………… บาท ใช้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้้าประกัน ............................... บาท 
ใช้ทุนเรือนหุ้นตามข้อ 5. ในค้าขอกู้เงิน โครงการเงินกู้เพ่ือการมงคลสมรส จ้านวน …………………………………… บาท 

 

 
ล้าดับ 

ที ่

 
ช่ือผู้ค้้าประกัน 

เงินได ้
รายเดือน 

(บาท) 

มีค่าหุ้นอยู่ใน 
สหกรณ์ฯ 

(บาท) 

จ้ากัดวงเงิน 
ค้้าประกัน 

(บาท) 

ต้นเงินค้้าประกัน 
รายอื่นคงเหลือ 

(บาท) 

ค้้าประกัน 
ในวงเงิน 

   (บาท) 

วงเงิน 
ค้้าประกัน 

คงเหลือ (บาท) 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

 

หมายเหตุ   เคย             ไม่เคย  ผิดนดัการส่งเงินงวดช้าระหนี้ 
    เคย             ไม่เคย  ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
    ข้อช้ีแจงอื่น ๆ …………………………………………………………………………… 
 
 

                  ลงช่ือ………………………………………..เจ้าหน้าท่ี 
                      ……..….…./.…………../………….. 
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หนังสือค้้าประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค้้าประกัน…………………………. 
หนังสือค้้าประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค้้าประกัน…………………………. 
หนังสือค้้าประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค้้าประกัน…………………………. 
หนังสือค้้าประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค้้าประกัน…………………………. 
หนังสือค้้าประกันท่ี……../……..ช่ือผู้ค้้าประกัน…………………………. 
หลักประกันอย่างอื่น……………………………………………………… 

หนังสือกู้ โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส 
  

ที…่……………… /…………………     วันท่ี……………………………………….… 
 ข้าพเจ้า ……………………………………………................……………………… สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ้ากัด 
เลขทะเบยีนที ่………………. รับราชการในต้าแหน่ง ……………………………………………. สงักัด ……………………………………………………… 
กระทรวงการคลัง 
 ขอท้าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ้ากัด   เพือ่เป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจ้านวน …………...……………. บาท (…....……………..............………………………..….) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ครบถ้วน ในวันท่ีสหกรณ์โอนเงินจ้านวนดังกล่าวข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขท่ี .................................... 
ช่ือบัญชี…………..…………………...……….ธนาคารกรุงไทย  สาขา…………………......… และยินยอมให้สหกรณ์หักค่าธรรมเนียมการโอนเงินกู้
ดังกล่าว 
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ………........…บาท  รวมเป็นจ้านวน …………..… งวด  
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ ท้ังนี้ ตั้งแต่งวดประจ้าเดือน ...................................... เป็นต้นไป โดยตกลงช้าระคืนให้แก่
สหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน ไปจนกว่าจะครบตามจ้านวนหนี้ 
 ในกรณีที่สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้    ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ  
ทั้งนี้  สหกรณ์ฯ ไม่จ้าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน้าเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้ คือ ……………………………………………………. 
 ข้อ 4.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจ้านวนเงินงวดช้าระหนี้ใน ข้อ 2. เพื่อช้าระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ  
 ข้อ 5.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า  ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 14  เงินกู้นี้เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืน  
โดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค้านึงถึงก้าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ 
 ข้อ 6.  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 15 ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจ้าตามข้อบังคับข้อ 31 (3) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช้าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ในกรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากสมาชิกภาพของสหกรณ์  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  และยังมีหนี้สินหรือภาระผูกพันที่ต้องช้าระให้กับสหกรณ์แล้ว   
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักผลประโยชน์ใด ๆ  ที่จะได้รับจากสหกรณ์และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บ้าเหน็จ   
บ้านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักเงินดังกล่าวเพื่อช้าระหนี้สินหรือ ภาระผูกพันดังกล่าวทั้งเงินต้น  
ดอกเบี้ย  รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการติดตามทวงถามให้ช้าระหนี้สินหรือภาระผูกพันนั้น จนครบถ้วนต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อนได้โดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
             
            

▲▲ (โปรดพลิก) 
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 หนังสือกู้นี้ท้าไว้  ณ  วันท่ีซึ่งระบขุ้างต้น  และข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส้าคญัต่อหน้าพยาน 
 
       ลงช่ือ.....……………………………………….ผู้กู ้
       ลงช่ือ……....…………….…………………….พยาน 
                        (……....…………….……………………) 
       ต้าแหน่ง………....…………………………… 
 
   

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผูกู้้มีคู่สมรส) 

 
      
 เขียนที…่……………………………………………. 
 วันท่ี…………………………………………………. 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง………………………………….......…เป็นสาม/ีภรรยาของนาย/นาง……………………...........................………………… 
ได้ยินยอมให้นาย/นาง…………………………………………………..กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ้ากัด 
ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี ้
        ลงช่ือ……………………………………..สาม/ีภรรยา  
        ลงช่ือ……………………………………..ผู้กู ้
                     (……………….…………………….) 
 

 
 ข้าพเจ้า………………………………………..........………………...…….ไดร้ับเงินกู้  จ้านวน………….....…………….....................……….บาท 
(……………......…………………………………………)  ตามหนังสือกู้นีไ้ปเปน็การถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี……………………………... 
 
 

        ลงช่ือ…………………………………….ผูร้ับเงิน 
               (ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรณีรับเป็นเช็ค)
  

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
       จ่ายเงินวันที…่…………………………………………………… 
 
        ลงช่ือ…………...………………………….เจ้าหน้าท่ี 
                     (…………………………………….) 
                   ………..…/……………/…………. 
        ลงช่ือ………....……………………………ผู้จัดการ/ผู้ให้กู้ 
                     (…………………………………….) 
                                  ………..…/……………/………….. 

 



 

 
- 7 - 

 

 ค าเตือนส าหรับผู้ค  าประกัน 
 
  ก่อนที่ผู้ค้้าประกันจะลงนามในหนังสือค้้าประกันส้าหรับเงินกู้ โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส ผู้ค้้าประกันควรอ่านและ
ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือกู้ส้าหรับเงินกู้ โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส และหนังสือค้้าประกันส้าหรับเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อ
การมงคลสมรส ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้้าประกัน มีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนท่ีจะท้าหนังสือค้้าประกันฯ 
  การที่ผู้ค้้าประกันลงนามในหนังสือค้้าประกันส้าหรับเงินกู้ โครงการเงินกู้เพ่ือการมงคลสมรสกับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จ้ากัด เพื่อค้้าประกันหนี้ตามหนังสือกู้ส้าหรับเงินกู้ โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส เลขที่ ……...........   ลงวันที่ …………..……………… 
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ้ากัด (ผู้ให้กู้) กับนาย/นาง/นางสาว ………………….……...........……………………………. (ผู้กู้)    
ผู้ค้้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระส้าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้ค้้าประกันจะต้องรับผิดไม่เกินวงเงินที่ตนค้้าประกันตามที่ก้าหนดในหนังสือค้้าประกันส้าหรับเงินกู้  โครงการ
เงินกู้เพื่อการมงคลสมรส  

2. ผู้ค้้าประกันจะรบัผดิตอ่ผู้ใหกู้้ภายในวงเงินค้้าประกันซึ่งผู้กู้คา้งช้าระกับผูใ้ห้กู้ตามข้อสัญญาที่ท้าเป็นหนังสือกู้ โครงการ
เงินกู้เพื่อการมงคลสมรส และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ฯ แจ้งอีกด้วย 

3. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช้าระหนี้  ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้้าประกันช้าระหนี้ภายในวงเงินท่ีค้้าประกัน  ทั้งนี้  เป็นไปตามที่
ก้าหนดตามนัยข้อ 5 ของหนังสือค้้าประกันส้าหรับเงินกู้ โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส  

4. ผู้ค้้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในกรณีที่ผู้ค้้าประกันยินยอมให้ผู้ให้กู้ผ่อนเวลาช้าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ 
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้้าประกัน

ส้าหรับเงินกู้ โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส 

ข้าพเจ้าไดร้ับทราบค้าเตือนนี้แล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงช่ือ ………………………………………….……. ผู้ค้้าประกัน 
             ( …………………………………..……… ) 
     ลงช่ือ ……………………………………………..… เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์
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หนังสือค  าประกัน 
ส าหรับเงินกู้ โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส 

 

ที ่…………….. /…………………. 
ช่ือผู้ค้้าประกัน ......……………………………………………………… 

 

         วันท่ี ...........………………………………………. 
 ข้าพเจ้า …………………………………………………………… อายุ ………… ปี  สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จ้ากัด  
เลขทะเบียนท่ี ……………………… รับราชการหรือท้างานประจ้าในต้าแหน่ง .............…………………………………………….................………….. 
สังกัด …………………………………………………………………………... ขอท้าหนังสือค้้าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ้ากัด   
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ตามที ่………………………………………………….… ได้กู้เงินของสหกรณ์  จ้านวน ........................…………………….…….. บาท 
( .......................................................................  )  ตามหนังสือเงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อการมงคลสมรส ที่ …..…… /………..                   
ลงวันที่…………………………....นั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้้าประกันไม่เกินวงเงิน ………………..………………………………. บาท เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับ
เงินกู้รายนี้ ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช้าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนด
ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอมค้้าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ  
 ข้อ 3. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช้าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้าค้้าประกันไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามข้อผูกพัน  ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ๆ   
และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้ายอมรับผิดช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ภายในวงเงินค้้าประกันทันที โดยมิใช้สิทธิ  
ของผู้ค้้าประกันตามมาตรา 688, 689, และ 690  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใด 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  ข้าพเจ้าย่อมไม่หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้เมื่อหนี้สินยังไม่ระงับสิ้นไปไม่ว่า  
เพราะเหตุใด ๆ  จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้้าประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมการด้าเนินการของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็น
ผู้ค้้าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช้าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์ฯ ภายในวงเงินค้้าประกันแทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ตามจ้านวนที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ฯ จนกว่าหนี้   
หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 
 หนังสือค้้าประกันนี้ท้าไว้ ณ วันท่ีซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน 
 
       ลงช่ือ ………………………………………………….…… ผู้ค้้าประกัน 
 

       ลงช่ือ ………………………………………………………. พยาน 
 

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

              ▲▲ (โปรดพลิก) 
 

 

หนงัสอืกู…้……………./………. 
วนัท่ี ………./………../………… 
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ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผูค้  าประกันมีคู่สมรส) 

 
        เขียนที ่……………………………..………………………………. 
        วันท่ี …………………………………………………………………. 
 ข้าพเจ้านาย/นาง ……………………………………………….…… เป็นสาม/ีภรรยาของนาย/นาง ....................…………………………….. 
ได้ยินยอมให้นาย/นาง …………………..…………………………………………… เป็นผู้ค้า้ประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จา้กัด 
ตามหนังสือค้้าประกันข้างต้นนี ้
 
       ลงช่ือ …………………………………….……….. สามี/ภรรยา  
       ลงช่ือ ……………………………………………... ผู้ค้้าประกัน 
              ( ……….…………………………………….) 
 
 
 รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจ้าตัวและลายมือช่ือของผู้ค้้าประกัน  และเห็นว่าหนังสือค้้าประกันน้ีได้ท้าขึน้โดยถูกต้องจริง 
 
 
     ลงช่ือ ………………….………………………… เจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์
             ( ………….……………………………..) หรือผู้จดัการ 
     ต้าแหน่ง ……………………………………….. 
                 …...….… /…….…… /….……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช้าระหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จ้ากัด 

 

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

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

อาศัยความตามมาตรา ๔๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้าพเจ้า                                                      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จ้ากัด เลขที่ ................ ปัจจุบันเป็น  (   ) ข้าราชการ  (   ) ลูกจ้างประจ้า  (   ) พนักงานราชการ         
(   ) ผู้รับบ้านาญ  (   ) ผู้รับบ้าเหน็จรายเดือน   รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  บ้านาญ  บ้าเหน็จรายเดือน   
บ้าเหน็จปกติ  บ้าเหน็จลูกจ้าง  หรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ได้รับจากส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัด  จึงท้าหนังสือให้ค้ายินยอมไว้
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จ้ากัด  ดังนี้ 

ข้อ ๑  ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมบัญชีกลาง หรือส่วนราชการต้นสังกัด (                                            ) 
หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  บ้านาญ  บ้าเหน็จรายเดือน  บ้าเหน็จปกติ  บ้าเหน็จลูกจ้าง  หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิได้รับจาก                                       เพื่อช้าระหนี้เงินกู้  ดอกเบี้ย  เงินรับฝาก  ค่าหุ้นประจ้าเดือน  
หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ้ากัด  ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จ้ากัด  
ตามจ้านวนที่แจ้งจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 

ข้อ ๒  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าโอนหรือเปลี่ยนไปสังกัดส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานนั้นหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  บ้านาญ  บ้าเหน็จรายเดือน  บ้าเหน็จปกติ  บ้าเหน็จลูกจ้าง  หรือ
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเพ่ือส่งช้าระหนี้ตามจ้านวนที่แจ้งในข้อ ๑ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จ้ากัด  
ได้ต่อไป 

ข้อ ๓  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสือค้ายินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ้ากัด    
จะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ 

ข้อ ๔  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท้าขึ้น ๓ ฉบับ  มีข้อความตรงกัน เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จ้ากัด
หนึ่งฉบับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่หักเงินตามที่แจ้งในข้อ ๑ หนึ่งฉบับ และสมาชิกผู้ให้ค้ายินยอมหนึ่งฉบับ 

 
 

      (ลงชื่อ)                                  สมาชิกผู้ให้ค้ายินยอม 
                                                               (                                ) 
 

      (ลงชื่อ)                                  พยาน 
                                                               (                                ) 

 

      (ลงชื่อ)                                  พยาน 
                                                               (                                ) 

 

หมายเหตุ ส่วนราชการต้นสังกัด  หมายถึง  ส่วนราชการต้นสังกัดอื่นที่มิใช่กรมบัญชีกลาง  แต่เป็ น 
 ส่วนราชการที่สมาชิกผู้ให้ค้ายินยอมสังกัด  


