
เอกสารประกอบการยื่นเรื่องกู้เงินสามัญ 
(รับรองส าเนาด้วยตนเองทุกฉบับ) 

------------------------ 
 

ผู้กู้ 
1. ใบค ำนวณเงินกู้ท่ีคิดจำกสหกรณ์ 
2. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภำระหนี้กับธนำคำรออมสิน  
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     1  ฉบับ 
4. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน        1  ฉบับ 
5. ส ำเนำใบจ่ำยเงินเดือน เดือนปัจจุบันและย้อนหลัง 1 เดือน (สลิปเงินเดือน)  2  ฉบับ 
6. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงินเดือน พร้อมบันทึกรำยกำรย้อนหลัง 6  เดือน 
7. ส ำนำหลักฐำนค ำสั่งบรรจุหรือสัญญำจ้ำง ( กรณีข้ำรำชกำรบรรจุใหม่/พนักงำนรำชกำร ) 
8. ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ  เช่น  เปลี่ยนชื่อ, นำมสกุล, เลขที่บัญชี 
9. เอกสำรช ำระหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงินที่เคลียร์หนี้สิน  (ถ้ำมี) 

ผูค้  าประกัน 
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวลูกจ้ำง หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัว 

พนักงำน หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
2. ส ำเนำใบจ่ำยเงินเดือน  (สลิปเงินเดือน) 
3. ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 

 

ค าเตือน  :  (ส าหรับผู้ค  าประกัน)  กรุณาอ่านให้ละเอียดและเข้าใจ 
 

  ส าหรับผู้ค  าประกัน ก่อนลงนามในสัญญาค  าประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค  า 
ประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค  าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนที่จะท าสัญญาค  าประกัน 

 

ผู้ค  าประกันต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี  
 

1) ผู้ค้ ำประกันต้องรับผิดชอบอย่ำงลูกหนี้ร่วมและต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยและค่ำสินไหมอ่ืน ๆ อีกด้วย 
2) ผู้ค้ ำประกันต้องรับผิดเมื่อผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้แทน 

ทั้งหมดท่ีผู้กู้ค้ำงช ำระ  
3) ผู้ค้ ำประกันยังคงผูกพันรับผิดชอบแม้ผู้ให้กู้ขยำยเวลำผ่อนช ำระให้แก่ผู้กู้ 

 
------------------------------------ 

 
 
 
 
 
 

 



(เอกสำรแนบค ำขอกู้สินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์) 
เอกสำรแนบ 4 

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภำระหนี้กับธนำคำรออมสิน 

               ท ำท่ี.................................................. 

         วันที่............................................................ 

เรียน   ผู้จัดกำรธนำคำรออมสินสำขำ/ส ำนัก................................................ 

 ข้ำพเจ้ำ............................................................ต ำแหน่ง........................................สังกัด.......................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................................... .............อำยุ.....................ปี โทรศัพท์..................................................... 
มีควำมประสงค์ขอกู้สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรกองทัพไทย จ ำกัด ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ธนำคำรออมสิน
ตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้ำพเจ้ำ ทั้งท่ีเป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กับธนำคำรออม
สินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรกองทัพไทย จ ำกัด ซึ่งกำรตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวจะต้องเป็นไปเพื่อ
กำรให้สินเชื่อเท่ำนั้น โดยข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนควำมยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่ำงใด 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 
         (............................................................) 

 

ลงชื่อ..............................................พยำน            ลงชื่อ..............................................พยำน 
        (............................................)                     (............................................) 

หมายเหตุ  ผู้ให้ควำมยินยอมต้องติดต่อธนำคำรออมสินด้วยตัวเอง โดยแนบส ำเนำบัตรปะจ ำตัวประชำชน 
                  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
 

 

เรียน   ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรกองทัพไทย จ ำกัด 
           ธนำคำรออมสิน/ส ำนัก....................................................................................................................... .................ได้ตรวจสอบ 
ข้อมูลภำระหนี้ของ............................................................................................................................. .................................................... 
ขอเรียนว่ำ 
 (   )  ไม่มีภำระหนี้ 
 (   )  มีภำระหนี้ ข้อมูล  ณ  วันที่..........................................รวมยอดหนี้คงเหลือ............................................................บำท  
เงินงวดที่ต้องผ่อนช ำระรวมต่อเดือน..............................................บำท 
 
                     ลงชื่อ....................................................  

     (..................................................) 
               ผู้จัดกำรธนำคำรออมสินสำขำ/ส ำนัก........................... 
              .........../..................../............. 
 
 



  
 

ค าขอกู้เงินกู้สามัญ 

 
เขียนที.่.................................................. 

วันท่ี.................................................................... 
 

     ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................เลขท่ีสมำชิก..................อำย.ุ..........ปี 
 

ต ำแหน่ง.....................................สงักัด.......................โทรศัพท.์........................โทร.ทหำร........................ 
 

อยู่บ้ำนเลขที.่...........................หมู.่.........ถนน...................................แขวง/ต ำบล.................................... 
 

เขต/อ ำเภอ......................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณยี์........................... 
 

โทร.บ้ำน.................................มือถือ................................... 
 

     ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์กู้เงินจำกสหกรณ์เป็นจ ำนวนเงิน.................................................บำท 
 

(.........................................................................................) เพื่อ............................................................... 
ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ.........................ต่อป ี
 

     ข้อ 2.  รำยชื่อผู้ค้ ำประกัน จ ำนวน........................คน  
 

              2.1  ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมำชิก....................... 
 

เงินได้รำยเดือน...........................................บำท (....................................................................................) 
 

2.2 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมำชิก........................ 
 

เงินได้รำยเดือน...........................................บำท (....................................................................................) 
 

2.3 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมำชิก....................... 
 

เงินได้รำยเดือน...........................................บำท (....................................................................................) 
 

2.4 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมำชิก....................... 
เงินได้รำยเดือน...........................................บำท (....................................................................................) 
 

2.5 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมำชิก....................... 
เงินได้รำยเดือน...........................................บำท (....................................................................................) 
 

2.6 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมำชิก....................... 
เงินได้รำยเดือน...........................................บำท (....................................................................................) 
 

2.7 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมำชิก....................... 
เงินได้รำยเดือน...........................................บำท (....................................................................................) 
 

2.8 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมำชิก....................... 
เงินได้รำยเดือน...........................................บำท (....................................................................................) 
 

     ข้อ 3.  เอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำของผู้กู้ / ผูค้้ ำประกัน ( ผู้ค้ ำใช้เฉพำะ ข้อ 3.1, 3.3 )  
              3.1  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือ ส ำเนำบตัรประชำชน  (รับรองส ำเนำ)   1  ฉบับ 
              3.2  ส ำเนำทะเบียนบำ้น                                                (รับรองส ำเนำ)   1  ฉบับ 
              3.3  ส ำเนำสลิปเงนิเดอืน                                               (รับรองส ำเนำ)   2  ฉบับ 
              3.4  ส ำเนำหน้ำสมุดบญัชีธนำคำรทหำรไทย (บัญชีเงินเดือน)     (รับรองส ำเนำ)   1  ฉบับ 
              3.5  อื่น ๆ  (ตำมมติคณะกรรมกำร) 
 
                                                        ลงช่ือ ............................................................. ผู้กู ้
 

                                                                   (............................................................) 

 
หัวหน้าการเงินหน่วย 

ตรวจสอบแล้ว ผู้กู้เหลือเงินได้รำยเดือนสุทธิ 
 

.................................................บำท เห็นควรให้กู้ได ้
 

ลงชื่อ................................................................. 
 
         (..............................................................) 
 
ต ำแหน่ง............................................................... 

 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ข้ำพเจ้ำ....................................................................... 
ผู้บังคับบัญชำ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นควรให้กู้ได้ 

 

ลงชื่อ................................................................. 
 
         (..............................................................) 
 

ต ำแหน่ง.............................................................. 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีเบิกจ่ำยเงินเดือนหรือ 

ผู้ท่ีได้รับมอบอ ำนำจ 

 
เลขท่ีสัญญำ....................................................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

จ ำนวนเงินท่ีขอกู้..................................................บำท 
 

มีหุ้นในสหกรณ์ จ ำนวน........................................บำท 
 

เงินหุ้นรำยเดือน ๆ ละ..........................................บำท 
 

ผ่อนช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย............................บำท 
 

เงินได้รำยเดือนหลังกู้เหลือสุทธิ............................บำท 
 

ผ่อนจ ำนวน.........งวด (........ปี.........เดือน) มีสมำชิก 
ค้ ำประกันเงินกู้ถูกต้องตำมระเบียบสหกรณ์ทุกประกำร 

 

 
ลงช่ือ......................................................เจำ้หน้ำท่ี 
 
      (....................................................) 
       
ลงช่ือ........................................................ผู้จัดกำร 
 
      (......................................................) 

หนังสือท่ี................./............... 
รับที.่........................................ 
วันท่ี......................................... 



 
 

หนังสือสัญญากู้เงินสามัญ 
 

 
เขียนที.่........................................ 

วันท่ี.......................................................... 
     ข้ำพเจ้ำ.................................................................................เลขท่ีสมำชิก.......................อำย.ุ..............ปี  ต ำแหน่ง.......................................................
สังกัด................................................โทรศัพท.์......................โทร.ทหำร.......................อยู่บ้ำนเลขท่ี....................หมู่..............ถนน...................................... 
แขวง/ต ำบล.............................เขต/อ ำเภอ..............................จังหวัด.........................................รหสัไปรษณีย์........................โทร.บำ้น.............................. 
มือถือ..............................ขอท ำหนังสือสัญญำกู้เงินสำมัญไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรกองทพัไทย จ ำกัด เพื่อเป็นหลักฐำน ดังนี้ 
     ข้อ 1.  ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์กู้เงินจำกสหกรณ์เป็นจ ำนวนเงิน........................................บำท (.................................................................................) 
เพื่อ.....................................................................................ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ................ต่อปี  
    ข้อ 2.  ข้ำพเจ้ำตกลงช ำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยแกส่หกรณ์  เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน จ ำนวน.............งวด (..............ปี...............เดือน) ส่งเป็นงวด
รำยเดือนเท่ำกันงวดละ.................................................บำท (..................................................................................................) ตั้งแต่วนัจ่ำยเงินไดร้ำย
เดือน ประจ ำเดือน........................เป็นต้นไป ยกเว้นงวดสุดท้ำยและใช้อัตรำดอกเบี้ยตำมประกำศของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
จ ำกัด ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบีย้ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดไดโ้ดยไมต่้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
     ข้อ 3. เมื่อข้ำพเจ้ำไดร้ับเงินกูต้ำมจ ำนวนที่คณะกรรมกำรเงินกูอ้นุมัติ   ข้ำพเจ้ำยอมให้หักหนี้เงินกู้สำมัญ ภำระค้ ำประกัน  ดอกเบี้ยค้ำงช ำระ  และ
กำรระดมหุ้นเพิ่ม  ที่ข้ำพเจ้ำต้องช ำระต่อสหกรณ์  และอื่น ๆ    และให้สหกรณ์โอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำที่บัญชี ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด  (มหำชน) 
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี  (ตำมใบจ่ำยเงินเดือน) หรือบัญชีอ่ืนของ
...................................................................เลขท่ีบัญชี  
     ข้อ 4.  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินของหน่วยต้นสังกัดที่จ่ำยเงินไดร้ำยเดือนหักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ      เพื่อส่งให้สหกรณ์ตำมภำระ
ผูกพันท่ีมีกับสหกรณต์ำม  พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ.2542,   พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553,   ข้อบังคับ,  ระเบียบ   และมติคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสหกรณ ์
     ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำในกรณีใด ๆ ดังกล่ำวในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 11, 13, 14 และ 15 เงินกู้ที่เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม
ดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค ำนึงถงึก ำหนดเวลำที่ตกลงให้ไว ้
     ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยอมรับข้อผูกพันตำมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 16 ว่ำข้ำพเจ้ำประสงค์จะลำออกจำกรำชกำรด้วยประกำรใด ๆ หรือย้ำยไปรับรำชกำรที่
อื่น ตำมข้อ 32 (3) ข้ำพเจ้ำจะตอ้งแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจดักำรช ำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจำ้มีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียกอ่น เว้นแต่กรณี
ยังคงเป็นสมำชิกอยู่ตำมข้อ 44 หำกข้ำพเจ้ำไม่จดักำรช ำระหนี้ให้เสรจ็สิ้นตำมที่กลำ่วในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหนำ้ที่ผู้จำ่ยเงินเดือน เงิน
บ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดทีท่ำงรำชกำรจะพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจำ้ หักเงินช ำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช ำระหนีต้่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสยีก่อนได ้
     ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ำต้องออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ตำมเหตุในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 41 และ 42 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินเดือน 
เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรจะพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ หักเงินช ำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช ำระหนี้ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสียก่อน
ได้ หำกข้ำพเจ้ำไมด่ ำเนินกำรให้เปน็ไปตำมสัญญำฉบับนี้ ให้สหกรณม์ีสิทธ์ิด ำเนินคดีตำมกฎหมำยกับข้ำพเจ้ำต่อไปได้ 
     ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน               
                                                       
                                                                                                            ลงช่ือ............................................................................ผู้กู ้
                                                                                                                  (..........................................................................) 
 

                                                                                                           ลงช่ือ............................................................................พยำน 
                                                                                                                  (..........................................................................) 
 

                                                                                                           ลงช่ือ............................................................................พยำน 
                                                                                                                 (..........................................................................) 

คณะกรรมการเงินกู้ 

มติคณะกรรมกำรเงินกู้หรือกรรมกำรเงินกู้ท่ีไดร้ับมอบหมำยให้พิจำรณำ 
อนุมัติให้กู้เงินได้จ ำนวน....................................................................บำท 

       ลงช่ือ.......................................................................ประธำนกรรมกำร 
              (….................................................................) 
       ลงช่ือ.......................................................................เลขำนุกำร 

              (....................................................................) 



(บันทึกต่อท้ายสัญญา) 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

เขียนที่........................................................... 

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

 ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ..............ป ีปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...................................... 

หมู่ที.่....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................แขวง/ต าบล......................................................... 

เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด.................................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่........-...............-..............-.......-.......... 

รับราชการสังกัด.......................................................................ต าแหน่ง........................................................................และเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  เลขทะเบียนที่..........................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน

และส่งให้สหกรณ์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก 

จึงมีหนังสือให้ความยินยอมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  ดังนี้ 

 ข้อ 1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน   หักเงินเดือน   ค่าจ้าง   หรือเงินบ านาญ  ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม
จ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช าระหนี้  ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่
กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 
 ข้อ 2.  กรณีข้าพเจ้าลาออกจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบ าเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงิน
จากเงินบ าเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด แจ้งและส่งเงิน
จ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 
 ข้อ 3.  การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) 
ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4.  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน 
เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง   ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว  
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
 

        (.................................................................) 
 

(ลงชื่อ)...................................................................พยาน 
 

        (.................................................................) 
 

(ลงชื่อ)...................................................................พยาน 
 

        (.................................................................) 



 
 

 

เขียนที่........................................................... 

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

หนังสือสัญญายินยอมและรับสภาพหนี้  (ผู้กู้) 

 ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ...........ป ี  สมาชิกเลขที่................สังกดั........................................... 

โทร.ทหาร.........................อยูบ่้านเลขท่ี.........................หมูท่ี.่..............ถนน...............................แขวง/ต าบล........................................ 

เขต/อ าเภอ.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์......................โทรศัพท.์............................... 

มือถือ...............................ขอท าสัญญายินยอมและรับสภาพหนี้ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ในฐานะ

ลูกหนี้ 

 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอรับช าระหนี้เงินกู้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  ซึ่งข้าพเจ้าได้กู้เงินตามหนังสือ

สัญญาเงินกู้สามัญที.่...........................................ลงวันที่.................................จ านวนเงิน...............................................................บาท 

(...................................................................................) ก าหนดส่งช าระ รวม............งวด ๆ ละ.....................................................บาท 

(...................................................................................)  พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนดร้อยละ......................ต่อปี 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมให้หัวหน้าการเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด หักเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับจาก
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด  เพ่ือช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย  ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้และ
ค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้ได้จนเต็มจ านวน หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน หรือรับบ านาญ เงินบ าเหน็จตกทอด    
เงินกบข.และทรัพย์สินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้หัวหน้าการเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่หักเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้า
มีสิทธิ์ได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ต่อไป 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ให้สัญญา 

              (...........................................................) 
 

(ลงชื่อ)............................................................. เจ้าหน้าที/่ผู้รบัสัญญา 

              (...........................................................) 
 

(ลงชื่อ).............................................................พยาน 

              (...........................................................) 
 

(ลงชื่อ).............................................................พยาน 

              (...........................................................) 



 
 

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

หนังสือสัญญายินยอมและรับสภาพหนี้  (ผู้ค้ าประกัน) 
 ข้าพเจ้า.................................................................. ...อายุ...........ป ี  สมาชิกเลขที่................สังกัด........................................... 
โทร.ทหาร.........................อยูบ่้านเลขท่ี.........................หมูท่ี.่..............ถนน...............................แขวง/ต าบล........................................ 
เขต/อ าเภอ.............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์......................โทรศัพท.์................................ 
มือถือ.............................................ขอท าสัญญายินยอมและรับสภาพหนี้ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  

ในฐานะผูค้้ าประกัน 
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอรับช าระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ของ................................................ 
สมาชิกเลขท่ี.......................สังกัด...................................................ซึ่งได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 
ตามหนังสือสัญญากู้ส าหรับเงินกู้สามัญที่..............................ลงวันที่...........................จ านวนเงิน..................................................บาท 
(...................................................................................) ก าหนดส่งช าระ รวม............งวด  งวดละ.................................................บาท 
(...................................................................................)  พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 2.  จ านวนเงินที่ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้ มีหนี้ต้นเงินค้างช าระรวมเป็นเงิน...........................................................บาท 
(............................................................) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.......................................บาท (..................................................................) 
 ข้าพเจ้ายอมรับช าระหนี้ดังกล่าวโดยขอผ่อนช าระเป็นงวด ๆ ละ..........................บาท (........................................................) 
งวดแรกก าหนดส่งช าระวันที่...........................................งวดต่อไป ก าหนดส่งช าระภายในวันที่............................................................ 
ของทุก ๆ เดือน ติดต่อกันไปจนครบจ านวนหนี้ที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบชดใช้ 

ข้อ 3. จ านวนเงินที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบชดใช้       ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เรียกเก็บจากหน่วยงานต้นสังกัดและเงินที่
ข้าพเจ้าได้รับจากเงินบ าเหน็จตกทอด และเงิน กบข. หรือทรัพย์อ่ืนใด ๆ ของ..................................................................เพ่ือช าระหนี้ 
จ านวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามที่สหกรณ์ก าหนดได้จนครบจ านวนหนี้ที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบชดใช้ 
 ข้อ 4. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ด้วยประการใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย
กับข้าพเจ้าได้ทันที 
 สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าเป็นการถูกต้อง จึง
ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานข้างท้ายนี้เป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผู้ค้ าประกัน 
                          (...........................................................) 

(ลงชื่อ).................................................................เจ้าหน้าที/่ผู้รับสัญญา 
                 (...........................................................) 

(ลงชื่อ).................................................................พยาน 
                 (...........................................................) 

(ลงชื่อ).................................................................พยาน 
        (...........................................................) 


