
  
      คำขอกู้เงิน 

 
 
 

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

    วันที่……………………………… 

 
 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  จำกัด 
ข้าพเจ้า…………….………………………………………………….………...อายุ...................ปี   สมาชิกเลขทะเบียนที่……………….….… 

เบอรโ์ทรศัพท.์................................     ข้าราชการ         ข้าราชการบำนาญ        ลูกจา้งประจำ        พนักงานธนานุเคราะห์                
    อ่ืนๆ...............................................ขอเสนอคำขอกู้เงินสามัญเพื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  โปรดพิจารณา  ดงัต่อไปนี ้

ข้อ  ๑.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ ฯ  จำนวน.………………….........บาท (………………………..….…………………...…….) 
โดยจะนำไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้   (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด   ถ้าจะนำเงนิกู้ไปใช้เพื่อความมุ่งหมาย
หลายอย่างก็แยกระบุจำนวนเงนิและให้คำชี้แจงสำหรับแตล่ะอย่าง)……………………………….……………………….……………………….……. 

ข้อ  ๒. ในเวลานี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทำงานประจำในตำแหน่ง…………………………….……………………….……………...……. 
สังกัด……………………………….……………..……กอง…………………………….…………………..กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของ 
มนุษย์   ได้รบัเงินเดือน  เปน็เงิน……………..………..บาท  และเงนิอ่ืนที่จ่ายควบกับเงนิเดือน  จำนวน.........................................บาท     
สถานที่รบัเงินได้รายเดือนปัจจบุัน……………….................................................................................................................................….. 
 ข้อ  ๓.  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ ฯ   รวม…………..……...…..หุ้น   เป็นเงิน………..…................………....…….บาท 
และข้าพเจ้าส่งชำระเงินคา่หุ้นรายเดือนอยู่ในอัตรา…………….…….……….………..บาท 

ข้อ  ๔.  ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ ฯ ในฐานะผู้กู้   ดังต่อไปนี ้
                      (ก)  เงินกู้สามัญ   ตามหนังสือสญัญาเงนิกู้ที…่.….....................………………...วันที่……......…….….….....……...…..…... 
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………………………………….…………….………. 

           (ข)  เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน  ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ที…่.….......................………...วันที่……......…….….….....……...…..…... 
ต้นเงินคงเหลือ……….……………………….…………….…….………….……….…..….... 

           (ค)  เงินกู้พิเศษ   ตามหนังสือสัญญาเงนิกู้ที่….….....................………………...วันที่……......…….….….....……...…..…... 
ต้นเงินคงเหลือ….………………………………………….………………………….……….. 
ข้าพเจ้ามีหนี้สิน้ภายนอกสหกรณ์ฯ ดังรายการต่อไปนี้....................................................................................................................... 
(ถ้ามีให้แนบหลักฐานที่เจ้าหนี้หรือผู้บังคับบัญชาของผู้กู้รับรองว่าเป็นสำเนาอันถูกต้องแนบมาด้วย) 
   ข้อ  ๕.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอสมาชิกค้ำประกันหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกนั   
ดังต่อไปนี้คือ 

สมาชิกที่จะเข้าค้ำประกันและคำเสนอของผู้ค้ำประกัน 
ที่ ชื่อผู้ค้ำประกัน อาย ุ ทะเบียน ตำแหน่งและสังกัด เงินเดือน ลายมือผู้ค้ำประกัน 

       
       
       
       
       

คำเตือน   ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที ่

กำหนดไว้ในแบบคำขอกู้นี้ด้วยลายมือของตนเอง โดย 
ถูกต้องและครบถ้วนมฉิะนั้นสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา 
ห้าม  ขดีฆ่า หรือใช้น้ำยาลบคำผิด 

 

โปรดทำเครื่องหมาย       ลงในช่องให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก 

   กู้สามญั 

   กู้สามญัเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

   กู้สามญัเพื่อรักษาพยาบาล 

   กู้สามญัเพื่อการศึกษา 

   กู้สามญัเพื่อการทัศนศึกษา 

   กู้สามญัเพื่อการซ้ือรถยนต ์

   กู้สามญัเพื่อเหตุภยัพิบัต ิ

   เงินกู้พิเศษ   
 

ชื่อผู้รับ...................... 
วันที่..........................  
.................................

ที่……………… 
วนัท่ี……/……/…
… 
 

หนังสือกู้ที่…..……../……… 
วันที่…..…./…...…./….….… 

 
 
 
 
 

    ขอรับเงินเมื่อได้รับการอนุมัติ 

    ขอรับเงินวันท่ี........................ 



 
 
 

อสังหาริมทรัพย์ที่จะจำนองเป็นประกัน 

 
คำเตือน    (๑) สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับผู้กู้เกินกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไมไ่ด้ 
              (๒) อสังหาริมทรัพย์ท่ีเสนอ    เพื่อจำนองเป็นหลักประกัน  ต้องปลอดภาระจำนอง 
              (๓) ผู้กู้ต้องเป็นสมาชกิมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน  ไม่เป็นผูผ้ิดนดัชำระหนี ้
              (๔) ผู้กู้ต้องมีเงินค่าหุ้นอยู่กับสหกรณ์ในขณะที่กู้ตามหลกัเกณฑ์ที่กำหนด 
              (๕) สมาชิกผู้กู้ท่ีเป็นขา้ราชการอายุ  ๕๕  ปี   ขึ้นไปต้องนำหลักฐานแสดงจำนวนเงินบำนาญที่จะได้รับหลังเกษียณอายรุาชการ 
แนบด้วย 
              (๖) เอกสารประกอบคำขอกู้  (๖.๑) สลิปเงินเดือนของผูกู้้ / ผู้ค้ำประกัน  (๖.๒) สำเนาบตัรประชาชน หรือ บัตรเจ้าหนา้ที่ของรัฐ 
(ไม่หมดอายุ)  ของผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน / คู่สมรสรบัรอง  (๖.๓) สำเนาทะเบียนสมรส  (๖.๔) สำเนาใบหย่า  (๖.๕)  สำเนาใบเปลี่ยนช่ือ - สกุล  
(๖.๖) สำเนาใบมรณบตัรคูส่มรสผูกู้้ - ผู้ค้ำ 

ข้อ  ๖.  ถ้าข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน   งวดละ………..…….……บาท   พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา 
ที่สหกรณ ์ฯ  กำหนดไว้ขณะที่ขอกู้  จำนวน........................งวด  ตั้งแต่เดือนถัดจาก  เดือนทีส่หกรณ ์ฯ  จ่ายเงินกู้ให้ 
 ข้อ  ๗.  ในการรับเงินกู้   ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือสำหรบัเงินกู้สามญัใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ ฯ  ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนดไว ้
 ข้อ  ๘.  (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอกู้มคีู่สมรส)  ในการกู้เงินตามคำขอกู้นี้  ข้าพเจ้าได้รบัความยินยอมจากคู่สมรสซึ่งพร้อมที่จะนำคำ
ยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี้ด้วย     
      
                 (ลงชื่อ)……………..……………..………………….ผู้ขอกู ้
 

บันทึกคำรับรองและการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  (ถ้าผู้ขอกู้เป็นข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้ากองก็ไม่ต้องผ่านการ 
พิจารณาให้ความเห็น) 
 

                                                             ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
                                                                          วันท่ี………….…………….………………………………………….……. 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตรวจสอบคำรอ้งขอกู้เงินรายนี้ตามความรู้เห็นท่ีได้สอบถามแล้ว   ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
 (๑)  ความมุ่งหมายและเหตผุลแหง่การกู้ซึ่งช้ีแจงไว้นี้เป็นความจริงเพียงใด……………………………..……………………….………….…..….. 
            (๒)  ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณซ์ึ่งอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจำหรือไม่..………………………………………………….…..……… 

(๓)  ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจำนวนมากหรือไม่…………………...…………......……………………..……….……….……..…………… 
 (๔)  ข้อช้ีแจงอื่น  ๆ  (ถ้ามี)……………………………………………………………………………..……………………….………..………………..………….. 

 
 

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

ตำแหน่ง………………..……………..…………………..… 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าหน่วยงาน 

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

ตำแหน่ง………………………………….………..…………. 

 
ลำดับ  

ที ่

 
ประเภทที่ดนิ 

 
โฉนดที่ดิน 

ตำบล 
อำเภอ 
จังหวัด 

เนื้อท่ี 
(ตารางวา) 

รายละเอียด 
เรือนโรง 
ในที่ดิน 

ช่ือและสำนัก 
ของผู้ถือ 
กรรมสิทธ์ิ 

          ราคา  
หมายเหต ุที่ดิน 

(บาท) 
เรือนโรง 
(บาท) 

          
          



                                              
 
 
 
 
                                                                                
           
 

 
 
 
 
                                                                                                
 
 
                    

ช่ือผู้กู…้…………………………..………….………………………………………………………..……………….…………………..…………………………..….….  
            ข้าพเจ้า………………………………………………….……..……สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จำกัด   เลขทะเบียน……………………รับราชการหรือทำงานประจำตำแหน่ง…………………………….....สังกัด………………………………………. 
กอง………………………………………...........…… กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ขอทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด   เพื่อเป็นหลักฐาน  ดังต่อไปนี ้
            ข้อ  ๑.  ข้าพเจ้าได้กู้เงนิจากสหกรณ์  ฯ เป็นจำนวน……………………...…….บาท  (…………………….………………………………….…………) 
และข้าพเจ้าไดร้ับเงินจำนวนดังกลา่วนั้น ในวันท่ีทำหนังสือกู้นี ้ โดยถกูต้องแล้ว 
             ข้อ  ๒.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ   (ตัวอักษร)…………………………………………………..บาท 
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ……………..…ต่อป ี รวม  (ตัวอักษร) ….………………………..……….งวด  เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง  (ตัวอักษร)    
……………………….………………………บาท    ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจำเดอืน ………………..…………………เป็นต้นไป 
             ข้าพเจ้าสัญญาวา่เงินงวดชำระหนี้  (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)  แต่ละงวดดังกล่าวในวรรคแรกข้าพเจ้าจะชำระภายในวันสิ้นเดือน
ที่ระบุไวส้ำหรับงวดนั้น  ๆ 
             ในกรณีทีม่ีเหตุจำเป็นทีส่หกรณ์ ฯ จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว   ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์ ฯ  เพิ่มอัตราดอกเบีย้สูงกว่าที่
กำหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามทีเ่หน็สมควรเมื่อใดกไ็ด้  ทั้งนี ้  สหกรณ์ ฯ ไมจ่ำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

ข้อ  ๓.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้    คือ ………………………………………..…………………….…..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…… 

ข้อ  ๔.  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ หรือผู้ที่สหกรณ์ ฯ  มอบหมายหรือผู้บังคับบัญชา   หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือนของ
ข้าพเจ้าหักเงินเดือนของข้าพเจ้า  ณ  ที่จ่ายเป็นรายเดือนได้ทุก  ๆ  เดือน  เพ่ือชำระหนี้ตามหนังสือกู้ซ่ึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ ฯ  
จนกว่าจะครบ 

ข้อ  ๕.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ  ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ  ข้อ ๑๒  เงินกู้นีเ้ป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ 

ข้อ  ๖.  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ  ๔๑  ว่า  ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอน หรือย้าย หรือ ลาออกจาก
ราชการ  หรืองานประจำสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ ฯ  ทราบ    
และจัดการชำระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ ฯ  ให้เสรจ็สิ้นเสียก่อน  แล้วจึงโอน   หรือย้าย   หรือ  ลาออกจากราชการ  หรืองาน 
ประจำนั้น 
 
 

                                                                                             ข้อ ๗.ถ้าข้าพเจ้า...... 

หนังสือกู้ท่ี………..……….……….. หนังสือกู้สำหรับเงินกูส้ามญั คำเตือน  ห้ามแก้คำผิดโดยการขีดฆ่า หรือ 

ใช้น้ำยาลบคำผิดในข้อ ๑  ถ้าไม่ทราบยอดเงินกู้
ให้ปล่อยวา่งไว ้
 

 

 

หนังสือค้ำประกันที่………..…/…………ชื่อผู้ค้ำประกัน………………………… 
หนังสือค้ำประกันที่………..…/…………ชื่อผู้ค้ำประกัน………………………… 
หนังสือค้ำประกันที่……….…/…….……ชื่อผูค้้ำประกัน………………………… 
หนังสือค้ำประกันที่……….…/……….…ชื่อผู้ค้ำประกัน…………………….….. 
หนังสือค้ำประกันที่…….……/……….…ชื่อผู้ค้ำประกัน…………………….….. 
หลักประกันอย่างอ่ืน…………………………………………..……………………….. 



 
- ๒ - 

                                                                                                                                                             
ข้อ  ๗.  ถ้าข้าพเจ้าไม่จดัการชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในข้างต้น   ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงินสะสมสำหรับ

ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ   บำนาญ  บำเหน็จ  พนักงาน  เงินโบนัส   เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   และเงินปันผลสหกรณฯ์  หรือเงินอ่ืนใดท่ี 
ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยสง่ชำระหนี้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
            หนังสือกู้นี้ทำไว ้ ณ  วันท่ีซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
                                                                                                                                   

(ลงช่ือ)....................…………………….………….ผู้กู ้
                                                            (………….….……………....………….…………….) 

ตำแหน่ง…………………………..……………………………. 
       (ลงช่ือ)………………..……….………….………….พยาน   (ลงช่ือ)……………….………….…….……….……ผู้เขยีน 
              (………..……….……………..………….…………….)     (………………..……………………..…….…………….) 
   

คำยินยอมของคู่สมรส 
        เขียนที…่……………………………………………….………………….       
                                                                                                                    วันที…่………………………………………........ 

              ข้าพเจ้า ……………………....………………………………  เป็นคู่สมรสของ ...........................………………………………… 
ได้ยินยอมให้ ………………….………………………………………… กู้สามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จำกัด   ตามหนังสือกู้สามัญข้างตน้นี้   และข้าพเจา้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าคู่สมรส 
 

(ลงชื่อ) .…..………..……………………………..สามี/ภรรยา 
(……………………………………..………………....) 

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

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา ขอรับรองว่า คู่สมรสยินยอมให้กู้    
            (ลงชื่อ)……....…….……..…………………………..        
             (………………….…..………….………….…………)       
          ตำแหน่ง………………….…….…………………………                           

        อนุมัติ 
                           จำนวนเงินกู้.............................................. 

                                                   (ลงชื่อ)……....………...…...….………………กรรมการ 
                                                      (………………..…..………………….…….…………) 
     (ลงชื่อ)……....………...…...….………………กรรมการ  (ลงชื่อ)……....………...…...….………………กรรมการ 
       (………………..…..………………….………….……)                                       (………………..…..………………….………………) 

 

  ได้รับเงินแล้ว………..………..………………..บาท  (………….………..…………….…………..…………………………………….) 
 

                                                                                 (ลงช่ือ)……………………………………………..ผูร้ับเงิน 
                                  (......................................................................) 
                                                                                                 ……...………/………..…../……..…….. 

               (ลงช่ือ) ………………………..………..…………เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
                                 (…………….……………………….…..…………………) 



                   
            
                                    

                                          เลขประจำตัวประชาชน 
       
         

       (พรอ้มแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 
 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินชำระหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำกัด 

 
เขียนที…่.…………………………….…………………….… 

                        วันที่…………..…..เดือน…………………………….พ.ศ………….…………..… 
  ข้าพเจ้า………………….………………….………..……….………....อายุ………………..…ปี  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
บ้านเลขท่ี……….……..…....หมู่ที่........................ตรอก / ซอย………………..……..........ตำบล / แขวง………………..….…..………
อำเภอ / เขต…………..…………………………………...จังหวัด……………....…………………….……โทรศัพท์…………………..…………… 
รับราชการสังกัด............................................................ตำแหน่ง………………………….…………..………และเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด  เลขทะเบียนสมาชิก………..……..มีความประสงค์ให้
ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหักเงิน  และนำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ที่
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก  เพ่ือชำระหนี้ดังนี้.- 
  ข้อ ๑.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินโบนัส เงินฝาก 
ออมทรัพย์พิเศษ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน และอนาคต   
ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด  ได้แจ้งและให้ส่งเงินจำนวน 
ดังกล่าวให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำกัด   แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
  ข้อ ๒.  กรณีท่ีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ  และได้รับเงินบำเหน็จ    
บำนาญ  เงินโบนัส  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  หรอืเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินจากบำเหน็จ บำนาญ เงนิโบนัส เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึง 
ได้รับจากทางราชการตามข้อ ๑.  ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
จำกัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
จำกัด  แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
  ข้อ ๓.  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง  เงินบำเหน็จ  เงินบำนาญ  เงินโบนัส  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  หรือ 
เงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใดตามข้อ ๑. และ ข้อ ๒. เมื่อได้หักชำระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดัง 
กล่าวสง่ชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จำกัด  ก่อนเป็นอันดับ 
แรก   ตามพระราชบัญญตัิสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓  มาตรา ๔๒/๑ 
 
 
 
 
            ข้อ ๔.หนังสือ...... 



 
 

- ๒ - 
 
  ข้อ ๔.  หนังสือยินยอมให้หักเงินนี้   ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ 
คำยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมด   หรือบางส่วนจนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำกัด   และภาระการค้ำประกันให้สมาชิก  เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็น 
หนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  จำกัด 
               

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

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

(ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
                                                           (..............................................................) 
 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง   และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและ
ถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
  หนังสือฉบับนี้ทำขึ้น ๓ ฉบับ  มีข้อความตรงกัน โดยฉบับ ๑ เก็บไว้ที่สมาชิก  ฉบับที่ ๒ เก็บไว้ส่วน 
ราชการที่เบิกจ่ายเงิน  ฉบับที่ ๓ เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จำกัด   
  

(ลงชื่อ)………………………......…………ผู้ให้คำยินยอม 
                             (……….........................………………………..) 
 

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

(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน 
                            (…………………………………..……..…………..) 
 
  คำรับรองของผู้บังคับบัญชา  (ไม่ต่ำกว่าระดับ  ๖  หรือเทียบเท่า)  ขอรับรองว่า  หนังสือยินยอมฉบับนี้ 
ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า  และพยานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

   (ลงชื่อ)…………………………………….. 
                                                                (…………………………………..………………) 
                                                         ตำแหน่ง………………………………………………………. 
         



     
 

 
    

 

 
 

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินบำเหนจ็ตกทอด  เงินฌาปนกจิสงเคราะห์  หรือเงินอื่นใด 
ในทำนองเดียวกันเพ่ือชำระหนี้ของผู้ตาย 

 
เขียนที…่………………………………………………….. 

                               วันที่…………...เดือน……………………….พ.ศ…………………… 
  ข้าพเจ้า  ผู้มีรายชื่อด้านล่างของหนังสือยินยอมฉบับนี้  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จตกทอดหรือ 
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หรือเงินอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน  เนื่องจากการตายของ   
นาย / นาง / นางสาว.............................................................................(ผู้กู้) โดยข้าพเจ้ายินยอมให้กรมบัญชีกลางหัก 
เงินบำเหน็จตกทอดหรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์หลังจาก
ดำเนินการจัดการศพเรียบร้อยแล้ว  หรือเงินอื่นใดทำนองเดียวกัน  ในส่วนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเพื่อชำระหนี้ของ   
นาย / นาง / นางสาว  ...........................................................(ผู้กู้) ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด  เป็นเงิน..............................บาท (............................................................................)  
ตามที่ผู้ตายได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ฯ  ตามสัญญาเงินกู้สามัญเลขที่.............../............. ฉุกเฉินเลขที่................/............. 
เมื่อวันที่............เดือน.........................พ.ศ................... และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมด  
หรือบางส่วนจนกว่าภาระหนี้สินตามสัญญาเงินกู้  ดังกล่าวและภาระการค้ำประกันต่อสมาชิกจะหมดสิ้นไปหนังสือ 
แสดงความยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมด  
แล้ว  ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ และได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยแล้ว ถ้าทายาท 
ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ใช้สูติบัตรแทน  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
๑. (ลงชื่อ).......................................ผู้ให้ความยินยอม  ๒. (ลงชื่อ).......................................ผู้ให้ความยินยอม 
         (....................................................) บิดา           (...................................................) มารดา 
 
๓. (ลงชื่อ).......................................ผู้ให้ความยินยอม  ๔. (ลงชื่อ).......................................ผู้ให้ความยินยอม 
          (...................................................) คู่สมรส           (....................................................) บุตร 
 
๕. (ลงชื่อ).......................................ผู้ให้ความยินยอม  ๖. (ลงชื่อ).......................................ผู้ให้ความยินยอม 
          (....................................................) บุตร                    (.....................................................) บุตร 
 
   (ลงชื่อ)........................................พยาน      (ลงชื่อ)........................................หวัหน้าหน่วยงาน หรือ                                             
         (....................................................)                     (...............................................) หัวหน้าสว่นราชการ 
 
 

*****  หนังสือส ำหรับทำยำทเป็นผู้กรอก  ***** 



 

 

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ 
 
 

 

                                                เลขที่ ...................../.......................... 
                                                                                     วันที่ ............เดือน...........................พ.ศ………..…….. 
ข้าพเจ้า……………………………………………….……..…….….….....เลขทะเบียนสมาชิก...................................อายุ.........................ป ี
เลขประจำตัวประชาชน                                                          เป็น       ข้าราชการ            ข้าราชการบำนาญ 
     ลูกจ้างประจำ       พนักงานธนานุเคราะห์    อ่ืนๆ ....................................... ตำแหน่ง........…………………………………….                                                                              
หน่วยงาน.........................................................กอง...... ...............................................สังกัด................................................... 
ได้รับเงินเดือน / ค่าจ้าง   เดือนละ ............................... บาท  ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ บ้านเลขท่ี ........................................  
หมู่ที่......................... ถนน ...................................... ตำบล/แขวง ................................อำเภอ/เขต ...................................... 
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย์ ........................โทรศัพท์…….…………………..……..ได้ทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จำกัด  ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ำประกันนี้จะใช้คำว่า 
“สหกรณ”์ เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑. ตามท่ีสหกรณ ์ฯ ได้ให้……………..………………..………………กู้เงิน จำนวนเงินกู้....................................... บาท
(.................................................................................)  ตามหนังสือเงินกู้สามัญท่ี ................................../.............................. 
ลงวันที่ ................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ ฯ โดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้
ดังกล่าวเต็มจำนวนเงินของการกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ  ๒. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินชำระหนี้  
อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว 
ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ  ทุกประการของสหกรณ์ฯ  จนกว่าหนี้สิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่า 
ภาระติดพัน  จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ  ๓. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่าการออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค้ำประกันรายนี้  จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์ ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ  ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ฯ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
ได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจำนวนเงิน ณ ที่จ่าย  ชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้สหกรณ์ ฯ จากเงินได้ราย
เดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ ฯ ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน และเงินอ่ืนใด
มอบไว้กับสหกรณ ์ฯ  และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญท่ีข้าพเจ้าได้ค้ำ
ประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว 
  
                                ข้อ ๕.ข้าพเจา้.... 

หนังสือท่ี……….……..../……..…………… 
ช่ือผู้กู…้………………………..……………… 

 

ทะเบียนผู้คำ้ประกัน 
เล่ม…….…………..หน้า…….…..…………….. 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องตดิอากรแสตมป ์
ตามประมวลรัษฎากร 

ค ำเตอืน  ห้ำมขีดฆ่ำ หรือ 
ใช้น ้ำยำลบค ำผิด 
 
 

 



 
- ๒ - 

 
ข้อ  ๕. ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์ ฯ

เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ ฯ จนกว่าสหกรณ ์ฯ จะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิง 
 ข้อ  ๖. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ หักเงินทุกประเภทที่ได้รับจากสหกรณ์ ฯ เพื่อชำระหนี้และดอกเบี้ยให้สหกรณ์ ฯ 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ และยังชำระหนี้ตาม ข้อ ๑ ไม่เสร็จสิ้น 
  ข้อ  ๗. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ มีอำนาจเรียกเก็บเงินทุกประเภทที่ทางราชการจ่ายให้ข้าพเจ้าในกรณีท่ีข้าพเจ้า
ชำระหนี้ตาม ข้อ ๑ ยังไม่เสร็จสิ้น  แม้ข้าพเจ้าต้องพ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ 
 ข้อ  ๘. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ ฯ ทราบ  และหากมีการส่งหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดชำระหนี้ของผู้กู้ไปยังข้าพเจ้า  หรือมี
การดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลำเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาค้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องแล้ว  และตกลงปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด และเงื่อนไขของหนังสือสัญญาค้ำประกันทุกประเภท  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและข้าพเจ้า
ได้รับสำเนาคู่ฉบับหนังสือค้ำประกันนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือค้ำประกันนี้ 
 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  สหกรณ์ควรจัดให้มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันไว้ประกอบ 
              เป็นหลักฐานด้วย 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูค้  า้ประกนัมีคู่สมรส) 
           เขียนที่.............................................................. 

           วนัท่ี ......................เดือน..............................พ.ศ. ......................... 
ขา้พเจา้ นาย/นาง............................................ เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง.............................................. 

ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้  า้ประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งนี ้ตามหนงัสือค า้ประกนั 
เงินกูข้า้งตน้นีแ้ละขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

(ลงชื่อ)...............................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายินยอม 
(..............................................................) 

(ลงชื่อ)...............................................ผูค้  า้ประกนั 
(..............................................................) 

 
 
 



 

 
   
                    
 
 
 

ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ำประกัน  ผู้ค้ำประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกัน ให้ 
เข้าใจโดยชัดเจน  หากผู้ค้ำประกันมีข้อสงสัยใด  ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทำสัญญาค้ำประกัน 
 

การที่ผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ จำกัด  เพ่ือค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่........................................................................................ 
ลงวันที่............................................ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด    
กับ  นาย / นาง / นางสาว..............................................................................................................................................                                                                      
ผู้ค้ำประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสำคัญ  ดังนี้.- 

๑.  ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดอย่างจำกัดไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน 
๒.  ผู้ค้ำประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างชำระกับผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน  และอาจต้องรับผิด   

               ชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกด้วย 
๓.  ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้ 
๔.  เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้  ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้างชำระโดยผู้ให้ 

               กู้ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน  
๕.  ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ 
๖.  กรณีผู้กู้เสียชีวิต สหกรณฯ์ ไม่สามารถหักเงินบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้ได้  ถ้าผู้มีสิทธิรับเงินไม่ยินยอม ผู้ค้ำ     

        ประกันต้องรับสภาพหนี้แทนทั้งหมด 
นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว  ผู้ค้ำประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ  ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกัน  

ข้าพเจ้าได้เตือนและผู้ค้ำประกันได้รับทราบคำเตือนนี้แล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ค้ำประกัน 
          (..............................................................) 
 
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อผู้ค้ำประกันจริง 
 

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

*****  ขอขอบพระคุณที่มาใช้บริการสหกรณ์ ฯ  ***** 
 

คำเตือนสำหรับผูค้้ำประกัน 
 

 


