
เอกสารประกอบการย่ืนเรื่องกู้เงินสามัญ 
(รับรองส าเนาด้วยตนเองทุกฉบับ) 

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

ผู้กู้ 
1. ใบค านวณเงินกู้ที่คิดจากสหกรณ์ 
2. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     1  ฉบับ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน        1  ฉบับ 
5. ส าเนาใบจ่ายเงินเดือน เดือนปัจจุบันและย้อนหลัง 1 เดือน (สลิปเงินเดือน)  2  ฉบับ 
6. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินเดือน พร้อมบันทึกรายการย้อนหลัง 6  เดือน 
7. ส านาหลักฐานค าสั่งบรรจุหรือสัญญาจ้าง ( กรณีข้าราชการบรรจุใหม่/พนักงานราชการ ) 
8. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ  เช่น  เปลี่ยนชื่อ, นามสกุล, เลขที่บัญชี 
9. เอกสารช าระหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงินที่เคลียร์หนี้สิน  (ถ้ามี) 

ผูค้้ าประกัน 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวลูกจ้าง หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัว 

พนักงาน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาใบจ่ายเงินเดือน  (สลิปเงินเดือน) 
3. ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  

 

ค าเตือน  :  (ส าหรับผู้ค้ าประกัน)  กรุณาอ่านให้ละเอียดและเข้าใจ 
 

  ส าหรับผู้ค้ าประกัน ก่อนลงนามในสัญญาค้ าประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ า  
ประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้ก่อนที่จะท าสัญญาค้ าประกัน  

 

ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 
 

1) ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมและต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมอ่ืน ๆ อีกด้วย  
2) ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดเมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้แทน  

ทั้งหมดท่ีผู้กู้ค้างช าระ  
3) ผู้ค้ าประกันยังคงผูกพันรับผิดชอบแม้ผู้ให้กู้ขยายเวลาผ่อนช าระให้แก่ผู้กู้ 

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

 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารแนบค าขอกู้สินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์) 
เอกสารแนบ 4 

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน 

               ท าท่ี.................................................. 

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

เรียน   ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา/ส านัก................................................ 

 ข้าพเจ้า............................................................ต าแหน่ง........................................สังกัด.......................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................................อายุ.....................ปี โทรศัพท.์.................................................... 
มีความประสงค์ขอกู้สินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ในการ นี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารออมสิน
ตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งท่ี เป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารออม
สินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ซึ่งการตรวจสอบและ /หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไปเพ่ือ
การให้สินเชื่อเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างใด 

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

 

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

หมายเหตุ  ผู้ให้ความยินยอมต้องติดต่อธนาคารออมสินด้วยตัวเอง โดยแนบส าเนาบัตรปะจ าตัวประชาชน  
                  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

 

เรียน   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  
           ธนาคารออมสิน/ส านัก........................................................................................................................................ได้ตรวจสอบ 
ข้อมูลภาระหนี้ของ................................................................................................................................................................................. 
ขอเรียนว่า 
 (   )  ไม่มีภาระหนี้ 
 (   )  มีภาระหนี้ ข้อมูล  ณ  วันที่..........................................รวมยอดหนี้คงเหลือ............................................................บาท  
เงินงวดที่ต้องผ่อนช าระรวมต่อเดือน..............................................บาท 
 
                     ลงชื่อ....................................................  

     (..................................................) 
               ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา/ส านัก................................... 
              .........../..................../............. 
 
 
  



 
 

ค าขอกู้เงินกู้สามัญ 

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

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

     ข้าพเจ้า.....................................................................................เลขท่ีสมาชิก..................อาย.ุ..........ปี 
 

ต าแหน่ง.....................................สังกัด.......................โทรศัพท.์........................โทร.ทหาร........................ 
 

อยู่บ้านเลขที.่...........................หมู.่.........ถนน...................................แขวง/ต าบล.................................... 
 

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

โทร.บ้าน.................................มือถือ................................... 
 

     ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจ านวนเงิน.................................................บาท 
 

(...............................................................................................) เพื่อ......................................................... 
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ.........................ต่อป ี
 

     ข้อ 2.  รายชื่อผู้ค้ าประกัน จ านวน........................คน  
 

              2.1  ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมาชิก....................... 
 

เงินได้รายเดือน...........................................บาท (....................................................................................) 
 

2.2 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมาชิก........................ 
 

เงินได้รายเดือน...........................................บาท (....................................................................................) 
 

2.3 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมาชิก....................... 
 

เงินได้รายเดือน...........................................บาท (....................................................................................) 
 

2.4 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมาชิก....................... 
เงินได้รายเดือน...........................................บาท (....................................................................................) 
 

2.5 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมาชิก....................... 
เงินได้รายเดือน...........................................บาท (....................................................................................) 
 

2.6 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมาชิก....................... 
เงินได้รายเดือน...........................................บาท (....................................................................................) 
 

2.7 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมาชิก....................... 
เงินได้รายเดือน...........................................บาท (....................................................................................) 
 

2.8 ยศ – ช่ือ – สกุล....................................................................เลขสมาชิก....................... 
เงินได้รายเดือน...........................................บาท (....................................................................................) 
 

     ข้อ 3.  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้กู้ / ผู้ค้ าประกัน ( ผู้ค้ าใช้เฉพาะ ข้อ 3.1, 3.3 )  
              3.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ ส าเนาบัตรประชาชน  (รับรองส าเนา)   1  ฉบับ 
              3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                (รับรองส าเนา)   1  ฉบับ 
              3.3  ส าเนาสลิปเงนิเดือน                                               (รับรองส าเนา)   2  ฉบับ 
              3.4  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย (บัญชีเงินเดือน)     (รับรองส าเนา)   1  ฉบับ 
              3.5  อื่น ๆ  (ตามมติคณะกรรมการ) 
 
                                                        ลงช่ือ ............................................................. ผู้กู ้
 

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

 
หัวหน้าการเงินหน่วย 

    ตรวจสอบแล้ว ผู้กู้เหลือเงินได้รายเดือนสุทธ ิ
 

.............................. ...................บาท เห็นควรให้กู้ได ้

ลงชื่อ................................................................. .. 
 

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

ต าแหน่ง............................................................... 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ข้าพเจ้า.......................................................................  
          ผู้บังคับบัญชา ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้กู้

สามัญได ้จ านวน.................................. บาท และเมื่อ 

กู้แล้วเหลือเงินได้รายเดือนสุทธิ......................... บาท                  

เห็นควรให้กู้ได้ 

ลงชื่อ................................................................. ... 
 

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

ต าแหน่ง.............................................................. .. 

หัวหน้าส่วนราชการท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนหรือ 

ผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจ 

 
เลขท่ีสัญญา............................. .......................... 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

จ านวนเงินท่ีขอกู้...................................... ............บาท 
 

มีหุ้นในสหกรณ์ จ านวน.................................. ......บาท 
 

เงินหุ้นรายเดือน ๆ ละ....................................... ...บาท 
 

ผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย....................... .....บาท 
 

เงินได้รายเดือนหลังกู้เหลือสุทธิ...................... ......บาท 
ผ่อนจ านวน.........งวด (........ปี.........เดือน) มีสมาชิก 
ค้ าประกันเงินกู้ถูกต้องตามระเบียบสหกรณ์ทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ......................................................เจ้าหน้าท่ี 
 
      (....................................................) 
       
ลงช่ือ........................................................ผู้จัดการ 
 
      (......................................................) 

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



 
 

หนังสือสัญญากู้เงินสามัญ 
 

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

วันท่ี.......................................................... 
     ข้าพเจ้า.................................................................................เลขท่ีสมาชิก.......................อาย.ุ..............ปี  ต าแหน่ง.......................................................
สังกัด................................................โทรศัพท.์......................โทร.ทหาร.......................อยู่บ้านเลขที.่...................หมู่..............ถนน...................................... 
แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์.......................โทร.บ้าน.............................. 
มือถือ..............................ขอท าหนังสือสัญญากู้เงินสามัญไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี ้
     ข้อ 1.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจ านวนเงิน........................................บาท (.................................................................................) 
เพื่อ.....................................................................................ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ................ต่อปี  
    ข้อ 2.  ข้าพเจ้าตกลงช าระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยแก่สหกรณ์  เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน จ านวน.............งวด (..............ปี...............เดือน) ส่งเป็นงวด
รายเดือนเท่ากันงวดละ.................................................บาท (..................................................................................................) ตั้งแต่วันจ่ายเงินได้ราย
เดือน ประจ าเดือน ........................เป็นต้นไป ยกเว้นงวดสุดท้ายและใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศขอ งสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย 
จ ากัด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
     ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามจ านวนที่คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ   ข้าพเจ้ายอมให้หักหน้ีเงินกู้สามัญ ภาระค้ าประกัน  ดอกเบี้ยค้างช าระ  และ
การระดมหุ้นเพิ่ม  ท่ีข้าพเจ้าต้องช าระต่อสหกรณ์  และอื่น ๆ    และให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้าที่บัญช ีธนาคารทหารไทย จ ากัด  (มหาชน) 
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขท่ีบัญชี  (ตามใบจ่ายเงินเดือน) หรือบัญชีอ่ืนของ
...................................................................เลขท่ีบัญชี  
     ข้อ 4.  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีการเงินของหน่วยต้นสังกัดที่จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า      เพื่อส่งให้สหกรณ์ตามภาระ
ผูกพันท่ีมีกับสหกรณ์ตาม  พ .ร.บ.สหกรณ์  พ .ศ.2542,   พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553,   ข้อบังคับ,  ระเบียบ   และมติคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ ์
     ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 11, 13, 14 และ 15 เงินกู้ที่เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม
ดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงให้ไว ้
     ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 16 ว่าข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากราชการด้วยประการใด ๆ หรือย้ายไปรับราชการที่
อื่น ตามข้อ 32 (3) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณี
ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44 หากข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือน เงิน
บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียกอ่นได ้
     ข้อ 7. หากข้าพเจ้าต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามเหตุในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 41 และ 42 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงินเดือน 
เงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เส ร็จสิ้นเสียก่อน
ได้ หากข้าพเจ้าไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาฉบับน้ี ให้สหกรณ์มีสิทธ์ิด าเนินคดีตามกฎหมายกับข้าพเจ้าต่อไปได ้
     ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน               
                                                       
                                                                                                            ลงช่ือ............................................................................ผู้กู ้
                                                                                                                  (..........................................................................) 
 
                                                                                                           ลงช่ือ............................................................................พยาน 
                                                                                                                  (..........................................................................) 
                                                                                                           ลงช่ือ............................................................................พยาน 
                                                                                                                 (..........................................................................) 

คณะกรรมการเงินกู้ 
มติคณะกรรมการเงินกู้หรือกรรมการเงินกู้ที่ได้รับมอบหมายให้พิจารณา 
อนุมัติให้กู้เงินได้จ านวน......................... ............................ ...............บาท 

       ลงชื่อ............................................ ...........................ประธานกรรมการ 
 

              (….................................................................) 
       ลงชื่อ....................................................................... เลขานุการ 

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



(บันทึกต่อท้ายสัญญา) 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

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

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

 ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ..............ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................................... 

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

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

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

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

และส่งให้สหกรณ์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก 

จึงมีหนังสือให้ความยินยอมกับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  ดังนี ้

 ข้อ 1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน   หักเงินเดือน   ค่าจ้าง   หรือเงินบ านาญ  ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม
จ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือนแ ละส่งช 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 าขึ้นโดย ความสมัครใจของข้าพเจ้าเอ งได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว  
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

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

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

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

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

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

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



 
 

 

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

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

หนังสือสัญญายินยอมและรับสภาพหนี้  (ผู้กู้) 

 ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ...........ปี   สมาชิกเลขที.่...............สังกัด........................................... 

โทร.ทหาร.........................อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที.่..............ถนน...............................แขวง/ต าบล........................................ 

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

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

ลูกหนี้ 

 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอรับช าระหนี้เงินกู้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด  ซึ่งข้าพเจ้าได้กู้เงิน ตามหนังสือ

สัญญาเงินกู้สามัญที่............................................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/่ผู้รับสัญญา 

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

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

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

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

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



 
 

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

หนังสือสัญญายินยอมและรับสภาพหนี้  (ผู้ค้ าประกัน) 
 ข้าพเจ้า.....................................................................อายุ...........ปี   สมาชิกเลขที.่...............สังกัด........................................... 
โทร.ทหาร.........................อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที.่..............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.....................ลงวันที.่..........................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. หรือทรัพย์อื่นใด ๆ ของ..................................................................เพ่ือช าระหนี้ 
จ านวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามท่ีสหกรณ์ก 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 
        (...........................................................) 


