
เงินกู้………..…………………….................................บาท 
หนี้สินเงินกู้สามัญ………….……............................บาท 
หนี้สินเงินกู้ฉุกเฉิน..............................................บาท 
ค้าง…………..…....……….………จ านวน…...............งวด 
ยอดจ่าย..............................................................บาท 

 

 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ(เงินสงเครำะห์) 
                      สัญญำที.่............................................................. 
            เขียนที่ ................................................................ 

    วันที่ ........................................................... ........ 
เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ จ ำกัด 
  ข้ำพเจ้ำ .................................................................................สมำชกิเลขทะเบียนท่ี.................................

บัตรประจ ำตัวประชำชน เลขที่  -  -  -  -                                       
ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่.......................หมู.่.............ถนน..............................................แขวง/ต ำบล...................................................  
เขต/อ ำเภอ..........................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์บ้ำน...............................
โทรศัพท์มือถือ...........................ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมัญ เพ่ือโปรดพิจำรณำ ดังนี้  

 ข้อ  1.  ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิกสหกรณ์เมื่อวันที่..........................................................ถึงวันขอกู้เงินมีอำยุกำรเป็น
สมำชิก........................ปี มีสิทธิพึงได้รับเงินสวัสดิกำรสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพ ตำมระเบียบของสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรใช้     
ทุนสำธำรณประโยชน์ จ ำนวน............................บำท มีควำมประสงค์จะกู้ยืมเงินจำกสหกรณ์ จ ำนวน ..............................บำท 
(.................................................................................) โดยจะน ำไปใช้เพ่ือกำรดังต่อไปนี้        

                                    ใช้จ่ำยในครอบครัว                 ช ำระหนี้สินอื่น              สร้ำง / ซ่อมแซมที่อยู่อำศัย 
                                    ซ้ือ/ซ่อมยำนพำหนะ                ซ้ือบ้ำน / ที่ดิน             ลงทุนประกอบอำชีพอื่น 
                                    อื่น ๆ  ระบุ.......................................................................................................... 

 ข้อ 2.  ข้ำพเจ้ำเสนอบุคคลดังต่อปนี้เป็นผู้ค ้ำประกัน 
ล ำดับที ่ ยศ – ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน สังกัด ลำยมือชื่อผู้ค ้ำประกนั 

1     
2     

 ข้อ 3.  ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ ขอส่งเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน (พร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมอัตรำที่สหกรณ์ก ำหนด)  
จ ำนวน...................งวด ๆ ละ .........................บำท (......................................................................) ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 4.  ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำจะได้ท ำหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์ก ำหนด     

 
 
 
 
 
 
 
 

ดอกเบี้ยเก่า......................วัน...............................บาท 
ดอกเบี้ยใหม่....................วัน................................บาท 

 
ลงช่ือ...........................................................ผูข้อกู้ 

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

ออกใบเสร็จดอกเบี้ยรับ............................................. 
ต้น ฉฉ. ....................ด/บ ................รวม……....…..... 
โอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้.................................................... 

 (เอกสารพิมพ์ หน้า-หลัง ) 



คณะกรรมกำรเงินกู้ได้รับรองกำรอนุมัติให้กู้ ในกำรประชุมคร้ังท่ี........................ 

เมื่อ................................................ จ ำนวนเงิน.............................................บำท 

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

.................................................................................จนท.ฝ่ำยสินเชื่อ(ผู้บันทกึ) 
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(รำยกำรต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ ำกัดวงเงินกู้ยืม........................................บำท) 

 

เงินได้รายเดือน 
คา่หุ้น 
(บาท) 

อาย ุ
การเป็น 

สมาชิก (ปี) 
วงเงินสงเคราะห ์

ร้อยละ 50 ของวงเงิน
สงเคราะห ์

วงเงินคงเหลือ 
(บาท) 

 
 

     

 
หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งคืนเงินกู้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่   เคย    ไม่เคย 
  (2) ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ ............................................................................................................. .............. 

 
รำยกำรเกี่ยวกับผู้ค ้ำประกัน 

 
ที ่

 
ช่ือผู้ค ้าประกัน 

เงินได ้
รายเดือน 
(บาท) 

การค ้าประกันเงินกู้รายอื่น 

ช่ือผู้กู ้ ช่ือผู้กู ้ ช่ือผู้กู้ 
วงเงินค ้า
คงเหลือ 

1       
2       
3       

 หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งคืนเงินกู้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่   เคย    ไม่เคย 
   (2) ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ ........................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
....................................................................เจ้าหน้าท่ี 
(.................................................................) 
       …………./……………../……………….  
 



 

หนังสอืกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ(เงินสงเครำะห์) 

      สัญญำเลขที่................................................................. 

                   เขียนที่   สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ จ ำกัด  

      วันที.่.................................................................................. 

 ข้ำพเจ้ำ………………………….……………………………………….……สมำชิกสหกรณ์   เลขทะเบียนที…่…..…….......อำย.ุ................ปี  

เลขประจ ำตัวประชำชน  -  -  -  -    
เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญสังกัด........................................................... รับเงินได้รำยเดือน ณ ……………................………………....…..……  
ปัจจุบนัอยู่บ้ำนเลขที…่…….….. หมู่ที่..............ถนน............................................ต ำบล/แขวง.............................................................
อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพทบ์้ำน……...…........………....
โทรศัพท์มือถือ…......................……… 

ขอท ำหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพยห์น่วยบญัชำกำรทหำรพัฒนำ  จ ำกัด ซ่ึงต่อไปนี้ในหนังสือกู้นี้ จะใช้ค ำว่ำ 
"สหกรณ์"  เพ่ือเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์ เป็นเงินจ ำนวน………………..……….บำท (…………………………..………………………….) 
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวนี้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่งคืนต้นเงนิกู้รวมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ ......................ต่อปี เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน 
งวดละ .....................................บำท (..................................................................................) ต่อเนื่องกัน  รวม..........................งวด     
เว้นแต่มีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน.................................เป็นตน้ไป 
      ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำเงินงวดช ำระหนี้  (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)  แต่ละงวดถึงก ำหนดช ำระภำยในวันสิ้นเดือน       
ที่ระบุไวส้ ำหรับงวดนั้น ๆ  

      ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น  ผู้กู้ยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตำมที่
สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึ้น เม่ือสหกรณ์ท ำเป็นหนังสือประกำศเร่ืองอัตรำดอกเบี้ยของสหกรณ์ให้สมำชิกทรำบ 
 ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ หักจ ำนวนเงินงวดช ำระหนี้ ซึ่งข้ำพเจ้ำต้อง
ส่งต่อสหกรณ์นั้น  จำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย  ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่ำจะได้      
ช ำระหนี้ตำมสัญญำนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำในกรณีใด ๆ ซึ่งก ำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำด้วยกำรควบคุมหลักประกัน
และกำรเรียกคืนเงินกู้ หรือกรณีกำรปฏิบัติผิดสัญญำข้อหนึ่งข้อใดก็ดี  หรือค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย       
เป็นเวลำถึงสองงวดติดต่อกัน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือวำ่เงินกูน้ี้ถึงก ำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชงิ พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันท ีโดยมิพักค ำนึงถึง
ก ำหนดเวลำช ำระหนี้ที่ให้ไว้ในสัญญำนี้ และข้ำพเจ้ำยอมรับผิดจะใช้คืนค่ำใช้จ่ำยที่สหกรณ์ต้องเสียไปอันเนื่องมำจำกกำรผิดนัด   
ผิดสัญญำของข้ำพเจ้ำ รวมตลอดทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน เรียกร้อง บอกกล่ำว ทวงถำม  ด ำเนินคดี  และกำรบังคับช ำระหนี้ดว้ย
เต็มจ ำนวนทุกประกำร 
 ข้อ 5. ผู้กู้ได้รับส ำเนำคู่ฉบับหนังสือกู้นี้ไว้แล้วต้ังแต่วันที่ลงนำมในหนังสือกู้นี้แล้ว  ผู้กู้ได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือกู้นี้
โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้องจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 

 
 

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

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

 
 

 (เอกสารพิมพ์ หน้า-หลัง ) 
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ข้ำพเจ้ำ……………………………………………………………..…………ได้ร ับเงินกู ้ จ  ำนวน………………………………………….บำท       
(…………………………….........………………………………) โดยโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรทหำรไทยธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่..................................................................หลังหักหนี้สินเป็นกำรถูกต้องแล้ว 

 
    ลงชื่อ…………………………………………………… ผู้รับเงิน 
    ลงชื่อ…………………………………………………….เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสัญญำกู้ 

ลงชื่อ…………………………………………………….เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน 
 

    อนุมัติ 

                     (ลงชื่อ) พล.อ. .............................................................  
              (วิชำ  ไผ่เกำะ) 

           ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ จ ำกัด 

                               ...…………/……………………/……….…. 
 

 

 

ลงชื่อ......................................... 
      (               ) 
          เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
        ........../............/........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
1.เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ไม่เป็น     เป็น 
2.เปน็บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามประกาศ ปปง. ก าหนด  ไม่เป็น   เป็น 
3.เป็นผู้ที่ประกอบอาชพีความเส่ียงสูง  ไม่ใช่   ใช ่
4.เป็นบุคคลที่มติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตกิ าหนด   ไม่เป็น     เป็น 
5.ประเมินความเส่ียง  ต ่า  กลาง  สูง 

 



 

หนังสือค ้ำประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ(เงินสงเครำะห์) 
เลขท่ี................../.............. 

วันท่ี............................................. 
1. ข้าพเจ้า.................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี..............................อายุ.......................ป ี

เลขประจ าตัวประชาชน  -  -  -  -   เป็นข้าราชการสังกัด................................... 

รับเงินไดร้ายเดือน ณ ……………................……..……… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี……….….....หมู่ที่.................ถนน...........................................
ต าบล/แขวง....................................................อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศพัท์บ้าน……............…..……....โทรศพัท์มือถือ….......................……… 

2. ข้าพเจ้า.................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี..............................อายุ.......................ป ี

เลขประจ าตัวประชาชน  -  -  -  -   เป็นข้าราชการสังกัด...................................

รับเงินไดร้ายเดือน ณ ……………................……..……… ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี……….…....หมู่ที่.................ถนน............................................
ต าบล/แขวง..........................................................อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศพัท์บ้าน……............…..……....โทรศพัท์มือถือ…......................……… 
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.......................................................................................................กู้เงิน ตามหนังสือกู้เงนิสามัญ
เลขท่ี....................................ลงวันท่ี................................................. และผู้กูไ้ด้รับเงนิไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอม
ค ้าประกันหน้ีดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค ้าประกันหนี้ดังกล่าวข้างต้น และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู ้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู ้เงินส าหรับเงินกู ้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้า          
ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้น
จากการค ้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค ้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควร
เข้าเป็นผู้ค ้าประกันแทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 4. ในกรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากผู้กู้ได้ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจาก
สหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าทราบแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้
โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินได้รายเดอืนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้อง
ช าระให้แก่สหกรณ์ตามที่สหกรณ์ได้แจ้งไป โดยความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่
ข้าพเจ้าได้ค ้าประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแล้ว หรือตามทีส่หกรณ์ยินยอม 
  ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่ไปจากที่แจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
  ข้าพเจ้า ได้อ่านข้อความในหนังสือค ้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

ผู้ค ้าที่1 
.................................................................. 

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 
.................................................................. 

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

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

 

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

ผู้ค ้าที่2 
.................................................................. 

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 
.................................................................. 

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

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

 

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

 
(ลงช่ือ)....................................................เจา้หน้าที่สหกรณ์/ผู้ตรวจ 


