
 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 
เขียนท่ี……………………………… 

วนัท่ี……….เดือน………………….พ.ศ. …………. 
 

 ข้าพเจ้า…………………………………..อายุ…………ปี  ปัจจบุนัอยู่บ้านเลขท่ี……………….หมูท่ี่…………... 
ตรอก/ซอย…..……………….ถนน…………….………ต าบล/แขวง…………………….…อ าเภอ/เขต…………………... 
จงัหวดั………………………..รับราชการสงักดั…………………………..ต าแหน่ง………………………………………... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จ ากดั  เลขทะเบียนสมาชิก……………มีความประสงค์ให้สว่นราชการหกัเงิน  
และสง่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก  จงึมีหนงัสือให้ความยินยอมไว้กบั สพ.ทอ.  ดงันี ้
 

 ข้อ 1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงิน  หกัเงินเดือน  คา่จ้าง  หรือเงินบ านาญ  ท่ีข้าพเจ้าพงึได้รับจากทางราชการ
ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จ ากดั  แจ้งในแตล่ะเดือนและสง่ช าระหนี ้ ช าระคา่หุ้น  หรือเงินอื่น  แล้วแตก่รณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จ ากดั แทนข้าพเจ้าทกุเดือน 
 ข้อ 2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็น ข้าราชการ/ลกูจ้าง และได้รับบ าเหน็จ บ านาญ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้จ่ายเงินหกัเงินจากเงินบ าเหนจ็ บ านาญ ท่ีข้าพเจ้าพงึได้รับจากทางราชการ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.
จ ากดั แจ้งและสง่เงิน จ านวนนัน้ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จ ากดั แทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 3.  การหกัเงินเดือน  คา่จ้าง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหนจ็  ไมว่า่กรณีใด เม่ือได้หกัช าระหนีแ้ก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หกัเงินสง่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 ข้อ 4.  หนงัสือยินยอมนีใ้ห้มีผลตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสญัญาวา่จะไมถ่อนการให้ค ายินยอมทัง้หมด
หรือบางสว่น  เว้นแตจ่ะได้รับค ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จ ากดั 
 

 หนงัสือยินยอมฉบบันีท้ าขึน้โดยความสมคัรใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนงัสือนี ้
ทัง้หมดแล้ว  ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทกุประการ  จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 หนงัสือนีท้ าขึน้  2 ฉบบั  มีข้อความตรงกนัฉบบัท่ีหนึง่เก็บไว้ท่ี สพ.ทอ. ฉบบัท่ีสองเก็บไว้กบัข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ได้ส าเนาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จ ากดั  ไว้เป็นหลกัฐานด้วยแล้ว 
 
       ลงช่ือ…………………………….….ผู้ให้ค ายินยอม 
                      (………………………………) 
 
       ลงช่ือ………………………………..พยาน 
               (……………………………….) 
 
       ลงช่ือ………………………………..พยาน 
               (……………………………….) 



  ปรับปรุงเมื่อ 2ก.พ.58 

  
 
 หนังสือสัญญากู้เงนิส าหรับเงนิกู้สามัญ 

 
 

หนงัสอืสญัญากู้ เลขที่.......................................... 
วนัท่ี................................................................... 

ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................อาย.ุ..........ปี เลขประจ าตวัประชาชน
....................................................................เป็น      ข้าราชการ      ลกูจ้าง      พนกังานราชการ         ขรก.บ านาญ      
ต าแหนง่............................................สงักดั.................................................อยูบ้่านเลขท่ี..............................หมู.่........................ถนน
.........................................................ต าบล/แขวง..............................................................อ าเภอ/เขต........................................................
จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์...............โทรศพัท์.................คูส่มรสช่ือ................................................................ 
 ขอท าหนงัสอืกู้ เงินให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั ซึง่ตอ่ไปในหนงัสอืกู้ เงินนีจ้ะใช้ค าวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็น
หลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้ เงินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน..................................บาท (.........................................................................................) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดงักลา่วนีใ้นวนัท าหนงัสอืกู้ โดยถกูต้องครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอช าระคืนหนีเ้งินกู้ เป็นงวดรายเดือน งวดละ...........................บาท (.............................................................................) 
พร้อมด้วยดอกเบีย้ โดย ณ วนัท่ีท าสญัญา สหกรณ์คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ..............ตอ่ปี จ านวน................งวด ทัง้นีต้ัง้แต ่
งวดประจ าเดือน...................พ.ศ. ................เป็นต้นไป ข้าพเจ้ารับและยืนยนัวา่การสง่คืนเงินกู้  (รวมทัง้ต้นเงินและดอกเบีย้)แตล่ะงวดถึงก าหนด
ภายในสิน้เดือนที่ระบไุว้ส าหรับงวดนัน้ ๆ  
 ข้อ 3. กรณีที่มีเหตจุ าเป็นท่ีสหกรณ์จะต้องเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ได้ตามที่
สหกรณ์เห็นสมควร เมื่อใดก็ได้ทัง้นีส้หกรณ์ไมต้่องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบลว่งหน้า 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าสญัญาวา่จะน าเงินกู้ ไปใช้เฉพาะเพื่อการดงัตอ่ไปนี ้คือ.................................................................................................... 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมที่จะน าเงินคา่หุ้นของข้าพเจ้าทีม่ีอยูก่บัทางสหกรณ์ในปัจจบุนัหรือที่มเีพิ่มขึน้ในอนาคตจ าน าไว้เป็นประกนัเงินกู้ ใน
ครัง้นี ้
  ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์โปรดหกัจ านวน
เงินงวดช าระหนีซ้ึง่ข้าพเจ้าต้องสง่ตอ่สหกรณ์นัน้จากเงินได้รายเดอืนของข้าพเจ้าเพื่อสง่ตอ่สหกรณ์ด้วยความยินยอมนีใ้ห้มีอยูต่ลอดไป โดย
ข้าพเจ้าจะไมเ่อาผิดใด ๆ กบัเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทัง้สิน้  ทัง้นีจ้นกวา่จะได้ช าระหนีต้ามสญัญานีโ้ดยสิน้เชิงแล้ว 
 ข้อ 7. ในกรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการหรือลกูจ้างหรือพนกังานราชการ และได้รับเงินบ าเหน็จ/บ านาญ ข้าพเจ้ายินยอมให้
หนว่ยงานท่ีข้าพเจ้าสงักดัอยูห่กัเงินบ าเหน็จ/บ านาญ ทีพ่งึได้รับเพื่อช าระหนีท้ี่มีอยูต่อ่สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าได้ทนัที โดยไมถื่อวา่เป็นความผิดของ
เจ้าหน้าที่แตอ่ยา่งใด 
 ข้อ 8. การหกัเงินเดือน คา่จ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ ไมว่า่กรณีใดเมื่อหกัช าระหนีท้างราชการแล้ว (ถ้าม)ี ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิน  
สง่ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั เป็นอนัดบัแรก 
 ข้อ 9. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผกูพนัตามข้อบงัคบั ระเบียบ มติ และแนวปฏิบตัิของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั                
ทกุกรณีและในกรณีที่ข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์หรือย้ายจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้สหกรณ์ทราบ และท าการช าระหนีส้นิท่ีมีอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน 
หากข้าพเจ้าไมป่ฏิบตัิตามข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าความตามข้อ 7. มาบงัคบัใช้ 
          ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมถือวา่ ในกรณีใด ๆ ดงักลา่วใน ข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 14 เงินกู้นีเ้ป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพร้อมทัง้
ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค านงึถงึก าหนดเวลาที่ได้ให้ไว้และยินยอมให้ด าเนินคดีได้ทนัที 

ช่ือผู้ค า้ประกนั................................................................ 
ช่ือผู้ค า้ประกนั................................................................ 
ช่ือผู้ค า้ประกนั................................................................ 
ช่ือผู้ค า้ประกนั................................................................ 
 
 

 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไมต้่องติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฏากร 
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 ข้อ 11. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนีอ้ยูก่บัสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินคา่หุ้น เงินปันผล เงินเฉลีย่คืนหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ
ไปหกักลบลบหนีก้บัหนีเ้งินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยูก่บัสหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสทิธิได้รับเงินดงักลา่ว และให้ถือเอาข้อสญัญานีเ้ป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่
จะให้หกักลบลบหนี ้โดยให้สหกรณ์มีอ านาจที่จะด าเนินการหกักลบลบหนีไ้ด้ 
ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความในหนงัสอืกู้ เงินส าหรับเงินกู้สามญันีโ้ดยตลอดแล้ว(หน้า/หลงั)เห็นวา่ถกูต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 
 
      (ลงช่ือ)..................................................................ผู้กู้ เงิน 
               (..................................................................) 

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

  ข้าพเจ้า............................................................ได้รับเงินกู้จ านวน................บาท(.........................................................) 
ตามหนงัสอืกู้ เงินส าหรับเงินกู้สามญันีไ้ปเป็นการถกูต้องแล้ว ณ วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ............โดย รับเป็นเงินสด 
เช็ค   โอน/น าเงินเข้าฝากบญัชีของข้าพเจ้าช่ือธนาคาร.....................................สาขา.......................บญัชีเลขที่............................. 
            ลงช่ือ................................................................ผู้ รับเงิน   ลงช่ือ...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงิน   
                   (...............................................................)       (..............................................................) 
 
                    ลงช่ือ...................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหนงัสอืกู้ เงิน 
                      (......................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองสถานภาพผู้กู้ 

 โสด    สมรส   หยา่     คูส่มรสเสยีชีวติ 
     (ลงช่ือ)............................................................. 
              (..............................................................)  
(ต าแหนง่)...............................................................  
                              (นายทหารก าลงัพล) 

   (ลงช่ือ)................................................................... 
            (...................................................................) 
                  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ผู้ตรวจสอบเอกสาร 

ค ายนิยอมของคู่สมรส (กรณีผู้กู้ มีคู่สมรส) 

เขียนที่..................................................................................... 
วนัท่ี................เดือน........................พ.ศ....................... 

ข้าพเจ้า นาย/นาง................................................................เป็นคูส่มรสของนาย/นาง.................................................. 
ยินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้ากู้ เงินสามญัของสหกรณ์แหง่นี ้ตามหนงัสอืกู้ เงินส าหรับเงินกู้สามญัข้างต้นนี ้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือ
ช่ือไว้เป็นส าคญั 

 (ลงช่ือ)...................................................................คูส่มรสผู้ให้ค ายินยอม     

           (...................................................................)                  
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หนังสือค า้ประกันส าหรับเงนิกู้สามัญ 

วนัท่ี.................เดือน.....................................พ.ศ................. 

 ผู้ค า้ประกันคนที่ 1. ข้าพเจ้า..............................................................................คูส่มรสช่ือ.....................................................
อยูบ้่านเลขท่ี..................หมูท่ี่...........ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั...................................
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้.................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั เลขทะเบียนที่...........................
รับราชการหรือท างานในต าแหนง่.......................................................................................................สงักดั...................................................  

 ผู้ค า้ประกันคนที่ 2. ข้าพเจ้า..............................................................................คูส่มรสช่ือ.....................................................
อยูบ้่านเลขท่ี..................หมูท่ี่...........ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั...................................
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้.................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั เลขทะเบียนที่...........................
รับราชการหรือท างานในต าแหนง่.......................................................................................................สงักดั................................................... 

 ผู้ค า้ประกันคนที่ 3. ข้าพเจ้า..............................................................................คูส่มรสช่ือ.....................................................
อยูบ้่านเลขท่ี..................หมูท่ี่...........ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั...................................
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้.................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั เลขทะเบียนท่ี...........................
รับราชการหรือท างานในต าแหนง่.......................................................................................................สงักดั................................................... 

 ผู้ค า้ประกันคนที่ 4. ข้าพเจ้า..............................................................................คูส่มรสช่ือ.....................................................
อยูบ้่านเลขท่ี..................หมูท่ี่...........ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต....................................จงัหวดั...................................
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้.................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั เลขทะเบียนท่ี...........................
รับราชการหรือท างานในต าแหนง่.......................................................................................................สงักดั................................................... 
 ได้ท าหนงัสอืสญัญาค า้ประกนัเงินกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั ซึง่ตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืค า้ประกนันี ้
จะใช้ค าวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงันี ้
 ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ให้ ............................................................................กู้ เงิน จ านวนเงินกู้ ..............................................
(.........................................................................) ตามหนงัสอืเงินกู้สามญัที่........................./..........................ลงวนัท่ี..................................
และผู้กู้  ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค า้ประกนัหนีด้งักลา่วพร้อมดอกเบีย้และคา่สนิไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระติด
พนัอนัเป็นอปุกรณ์แหง่หนีน้ัน้ด้วย 
 ข้อ 2 ข้าพเจ้าทราบข้อผกูพนัของผู้กู้ ในเร่ืองการสง่เงินงวดช าระหนี ้อตัราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนก าหนด ตามที่          
กลา่วไว้ในหนงัสอืกู้ เงินส าหรับเงินกู้สามญันัน้โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตัิตามข้อผกูพนันัน้ๆ ทกุประการ จนกวา่หนีส้นิ และคา่สนิไหม
ทดแทน ตลอดจนคา่ภาระตดิพนั จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผกูพนัวา่ การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี ้ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ ไมเ่ป็นเหตใุห้ข้าพเจ้า 
หลดุพ้นจากการค า้ประกนัรายนี ้จนกวา่ผู้ที่ข้าพเจ้าค า้ประกนัไว้นีจ้ดัให้สมาชิกอื่น ซึง่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเป็นผู้ค า้
ประกนัแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนีส้นิให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  หลงัจากสหกรณ์ได้สง่หนงัสอืบอกกลา่วให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหก
สบิวนันบัแตว่นัท่ีลกูหนีผิ้ดนดั ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนีแ้ละขอร้องให้ผู้บงัคบับญัชา หรือเจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
ตลอดจนเงินบ านาญ, เงินบ าเหน็จ ที่ข้าพเจ้าได้รับจากทางราชการ เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหกัจ านวนเงินงวด ณ ที่จ่าย ช าระหนีซ้ึง่
ข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์สง่ตอ่สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนงัสอืยินยอมให้หกัเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบัสหกรณ์ และความ

หนงัสอืกู้ที่.................................................... 
ช่ือผู้กู้ ........................................................... 

 สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไมต้่องติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฏากร 
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ยินยอมนีใ้ห้มีอยูต่ลอดไป ทัง้นีจ้นกวา่จะได้ช าระหนีต้ามหนงัสอืกู้ เงินสามญัที่ข้าพเจ้าได้ค า้ประกนันัน้ โดยสิน้เชิงแล้ว 
    ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้ท าหนงัสอืยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหกัเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงตอ่
หนว่ยงานต้นสงักดัของข้าพเจ้าให้หกัเงิน ณ ที่จา่ยให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชิง 
 ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความในหนงัสอืค า้ประกนันีโ้ดยตลอดแล้วเห็นวา่ถกูต้อง จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 

 

(ลงช่ือ)......................................................................ผู้ค า้ประกันคนที่ 1 
         (........................................................................) 
- ข้าพเจ้ายินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามญัของ
สหกรณ์แหง่นี ้ตามหนงัสอืค า้ประกนัเงินกู้ ข้างต้นนี ้และข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 (ลงช่ือ).................................................................คูส่มรสผู้ให้ค ายินยอม 
         (.................................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ผู้ค า้ประกนัคนที่ 1       สถานภาพ 

 โสด        สมรส        หยา่      คูส่มรสเสยีชีวติ 
       (ลงช่ือ).................................................................... 
                (....................................................................) 
  (ต าแหนง่)....................................................................                
                                     (นายทหารก าลงัพล) 

(ลงช่ือ)......................................................................ผู้ค า้ประกันคนที่ 2 
         (........................................................................) 
- ข้าพเจ้ายินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามญัของ
สหกรณ์แหง่นี ้ตามหนงัสอืค า้ประกนัเงินกู้ ข้างต้นนี ้และข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 (ลงช่ือ).................................................................คูส่มรสผู้ให้ค ายินยอม 
         (.................................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ผู้ค า้ประกนัคนที่ 2       สถานภาพ 

 โสด        สมรส        หยา่      คูส่มรสเสยีชีวติ 
       (ลงช่ือ).................................................................... 
                (....................................................................) 
  (ต าแหนง่)....................................................................                
                                     (นายทหารก าลงัพล) 

(ลงช่ือ)......................................................................ผู้ค า้ประกันคนที่ 3 
         (........................................................................) 
- ข้าพเจ้ายินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามญัของ
สหกรณ์แหง่นี ้ตามหนงัสือค า้ประกนัเงินกู้ ข้างต้นนี ้และข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 (ลงช่ือ).................................................................คูส่มรสผู้ให้ค ายินยอม 
         (.................................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ผู้ค า้ประกนัคนที่ 3        สถานภาพ 

 โสด        สมรส        หยา่      คูส่มรสเสยีชีวติ 
       (ลงช่ือ).................................................................... 
                (....................................................................) 
  (ต าแหนง่)....................................................................                
                                     (นายทหารก าลงัพล) 

(ลงช่ือ)......................................................................ผู้ค า้ประกันคนที่ 4 
         (........................................................................) 
- ข้าพเจ้ายินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค า้ประกนัเงินกู้สามญัของ
สหกรณ์แหง่นี ้ตามหนงัสอืค า้ประกนัเงินกู้ ข้างต้นนี ้และข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
(ลงช่ือ).................................................................คูส่มรสผู้ให้ค ายินยอม 
         (.................................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ผู้ค า้ประกนัคนที่ 4       สถานภาพ 

 โสด        สมรส        หยา่      คูส่มรสเสยีชีวติ 
       (ลงช่ือ).................................................................... 
                (....................................................................) 
  (ต าแหนง่)....................................................................                
                                     (นายทหารก าลงัพล) 

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

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

   (ลงช่ือ)......................................................... 
            (........................................................) 
            เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ผู้ตรวจสอบเอกสาร 
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                    หนังสือค าขอกู้เงนิส าหรับเงนิกู้สามัญ 

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

วนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ................ 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากดั 
 

     ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................อาย.ุ............ปี เลขประจ าตวั
ประชาชน.........................................................เป็น    น.สญัญาบตัร  น.ประทวน  ลกูจ้าง  พนกังานราชการ  สมาชิกภายนอก    
ต าแหนง่............................................สงักดั................................................. ได้รับเงินเดือน/คา่จ้าง/บ านาญ เดือนละ............................บาท 
ทีอ่ยูปั่จจบุนั บ้านเลขที่..............................หมู่ที.่....................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง..................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย์....................โทรศพัท์......................... 
ขอเสนอค าขอกู้ เงินส าหรับเงินกู้สามญั เพื่อโปรดพิจารณาดงันี ้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้ เงินจากสหกรณ์ จ านวน..................................บาท (.........................................................................................) โดยจะ
น าไปใช้เพื่อการดงัตอ่ไปนี ้(ชีแ้จงเหตผุลแหง่การกู้ โดยชดัเจน) ............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค า้ประกนัดงัตอ่ไปนี ้
ล าดบั ยศ-ช่ือ สมาชิก  

 เลขทะเบียนที ่
ต าแหนง่และสงักดั เงินเดือน 

/คา่จ้าง 
ลายมือช่ือผู้ค า้ประกนั 

1      
2      
3      
4      
5      

ข้อ 3. หากข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะขอช าระคืนเงินกู้ เป็นงวดรายเดือน ดงันี ้
                ต้นเงินเทา่กนัทกุงวด ๆ ละ...............................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ จ านวน............................งวด 
                ต้นเงินและดอกเบีย้เทา่กนัทกุงวด ๆ ละ...............................บาท           จ านวน............................งวด 
                    โดย ณ วนัท่ีท าสญัญา สหกรณ์คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ...........ตอ่ปี  
ข้อ 4. ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ท าหนงัสอืสญัญากู้ เงินส าหรับเงินกู้สามญัไว้ให้ตอ่สหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 5. ในการขอกู้ เงินในครัง้นี ้คูส่มรสของข้าพเจ้า (ถ้าม)ี ได้ตกลงที่จะท าหนงัสอืยินยอมให้ไว้เป็นหลกัฐานตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 

        ลงช่ือ .....................................................................ผู้ขอกู้ เงิน 
                                                                                                              (....................................................................) 
        เบอร์โทรที่สามารถตดิตอ่ได้ :…………………………………… 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฏากร 

 

 

-อนมุตัิให้กู้ ได้ 
      พล.อ.ต........................................... 
                   รองประธานกรรมการ 
               .............................................. 
 

 

-ตรวจแล้วถกูต้อง 
          น.อ............................................ 
                  ผจก.สอ.สพ.ทอ. จ ากดั 
              ............................................ 
 

 

-หนงัสอืเงินกู้ ..................../................. 
-วนัท่ี............./......................./............ 
-บญัชีกู้ เลขที่....................................... 
 

 

รับท่ี......................./........................ 
วนัท่ี................/..................../........... 
เวลา................................................... 
 

 

ให้กู้ ได้................................................ 
หกัหนี.้............................................... 
คงเหลอื............................................. 
 

 



  ปรับปรุงเมื่อ 2ก.พ.58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์บนัทกึ 
รายการเกี่ยวกบัวงเงนิกู้ของผู้ขอกู้เงนิ 

เงินได้ราย
เดือน(บาท) 

เงินคา่หุ้น
(บาท) 

จ ากดั
วงเงินกู้
(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลอื วงเงินกู้
คงเหลอื 
(บาท) 

เงินกู้สามญั เงินกู้ เพื่อเหตฉุกุเฉิน เงินกู้พเิศษ รวม
(บาท) น/ส กู้ที่ บาท น/ส กู้ที่ บาท น/ส กู้ที่ บาท 

           

หมายเหต ุ: (1) เคยมีประวตัิผิดนดัหรือค้างช าระหนี ้หรือขาดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือน          เคย         ไมเ่คย 
                  (2) ข้อชีแ้จงอื่น ๆ ....................................................................................................................................................... 

 
 

รายการเกี่ยวกบัผู้ค า้ประกัน 
ล าดบัท่ี ยศ-ช่ือ ผู้ค า้ประกนั เงินได้รายเดือน(บาท) การค า้ประกนัผู้กู้ รายอื่น 
   ช่ือผู้กู้  ช่ือผู้กู้  
1     
2     
3     
4     
5     

หมายเหต ุ: (1) เคยมีประวตัิผิดนดัหรือค้างช าระหนี ้หรือขาดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือน          เคย         ไมเ่คย 
                  (2) ข้อชีแ้จงอื่น ๆ ....................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

บันทกึการพิจารณาความเหน็ของผู้บังคบับัญชา 
                        วนัท่ี.............เดือน.......................พ.ศ.............. 
                  ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว จึงให้ความเห็นดงันี ้
(1) ความมุง่หมายและเหตผุลแหง่เงินกู้ซึง่ชีแ้จงไว้ในค าขอกู้ เงินนี ้  จริง   ไมจ่ริง 
(2) ในปัจจบุนันีผู้้ขอกู้ เงินอยูใ่นระหวา่งการสอบสวนหรือต้องโทษทางวินยัหรือขอลาออกจากงานประจ า   มี   ไมม่ี 
(3) ผู้ขอกู้ เงิน มีรายได้พอท่ีจะช าระหนีเ้งินกู้ตามที่ขอกู้    มี   ไมม่ี 

ลายมือช่ือผู้บงัคบับญัชา.....................................................................ต าแหนง่................................................ 
                                                      (.................. ..............................................) 

 

 

     ..............................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
   (...............................................................) 
   .............../......................................./............. 


