
 
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 

 
 เขียนที ่       สอ.สส.ทหาร           
                            วันท่ี      

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด 

 1. ข้าพเจ้า                                                             ต าแหน่ง                                 สังกัด............................ 
หมายเลขสมาชิก...........................วัน เดือน ปีเกิด                       อายุ           ปี เลขที่ประจ าตัวประชาชน.......................................  
สถานะภาพ    โสด   สมรส   หม้าย   หย่า  เงินเดือนปัจจุบันระดับชั้น                   จ านวนเงิน                              บาท   
ส่งเงินค่าหุ้น เดือนละ...........................บาท  ที่อยู่ที่ติดต่อได้                       หมู่ที.่...........ซอย                    ถนน.....................................    
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต               จังหวัด                   รหัสไปรษณีย์                  มือถือ.................................. 
 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงนิจ านวน                             บาท (                                                                        ) 
โดยผ่อนงวดช าระเป็นเงินต้นดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน  เดือนละ...............................บาท  รวม.................................งวด    
 3. เพื่อน าไปใช้............................................................................................................................................................................................    
 4. ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค้ าประกันดังต่อไปนี ้

ล าดับ ยศ-ช่ือ-สกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง/สังกัด ลายมือช่ือ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 5. ในการขอกู้ครั้งน้ีคู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท าหนังสอืยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  
  
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขท่ีค าขอ.....สช.......................... 
วันท่ี............................................... 
เลขท่ีสญัญา.....สช.........................
      

ลงช่ือ.....................................................................ผู้กู ้

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

ลงช่ือ.....................................................................จนท.สินเช่ือ/พยาน 

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

ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

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



 
 
 
 
 

หนังสือสัญญำเงินกู้สำมัญ 
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 

             เขียนที ่         สอ.สส.ทหาร          

เลขท่ีสญัญา....สช................../...................  วันท่ี      

 1. ข้าพเจ้า                                                             ต าแหน่ง                                 สังกัด............................ 
หมายเลขสมาชิก.........................วนั เดือน ปีเกิด                       อายุ       ปี เลขที่ประจ าตัวประชาชน..........................................  
สถานะภาพ    โสด   สมรส   หม้าย   หย่า ที่อยู่ที่ติดต่อได้                    หมู่ที.่...........ซอย......................ถนน.......................... 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต               จังหวัด                   รหัสไปรษณีย์                  มือถือ.................................. 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ื่อสารทหาร จ ากัด ขอท าหนังสือสัญญาเงินกู้ให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรพัย์สื่อสารทหาร จ ากัด  ดังมีข้อความ
ต่อไปนี ้
 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจ านวน                             บาท (                                                                        ) 
ตามหนังสือค าขอเงินกูส้ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เลขรับที ่ สช.                         ลงวันท่ี                            โ ด ยผ่ อ น ง วด
ช าระเป็นเงินต้นดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน  เดือนละ.................. .........บาท  รวม..........................งวด พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามประกาศของ
สหกรณ์ฯ นับตั้งแต่เดือนท่ีได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ฯ เป็นงวดแรก 
 ข้อ  3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน าเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้คือ                                                                 

ข้อ  4 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้         
ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ ตามที่สหกรณ์ ฯ เรียกเก็บ (ในข้อ 1 และ ข้อ 2) ความยินยอมนี้ให้มีตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้        
ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า กรณีใด ๆ ซึ่งก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
หรือกรณีการปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือค้างส่งงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองเดือนต่อเนื่องก็ดี ข้าพเจ้าถือว่า
เงินกู้นี้ถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาช าระหนี้ที่ให้ไว้ในสัญญานี้ และผู้กู้ยอมรับผิดจะใช้คืน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้กู้ต้องเสียไป อันเนื่องมาจากการผิดนัด ผิดสัญญาของผู้กู้ รวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง บอกกล่าว  ทวงถาม 
ด าเนินคดีและการบังคับช าระหนี้ด้วยเต็มจ านวนทุกประการ 

ข้อ 6 หากภาวะตลาดการเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ ฯ 

ข้อ 7 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด  ว่าหากข้าพเจ้าจะขอลาออกจากราชการหรือย้าย
จาก กรมการสื่อสารทหาร ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ ฯ ทราบ และจัดการช าระหนี้สินพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นก่อน  ถ้า
ข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมหรือเงินอื่นใดที่ผู้จ่ายพึงจ่ายให้กับข้าพเจ้าหรือเงินสะสม
ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนเลี้ยงชีพท่ีจ่ายให้ข้าพเจ้าหรือทายาท หักเงินดังว่าเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จเสียก่อนได้ 

ข้อ  8  ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาเงินกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง ได้ท าไว้ ณ วันที่ระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำยืนยันสถำนะภำพ   โสด  สมรส 
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่เคยมีคู่สมรสไม่ว่าจะหรือมิชอบดว้ยกฎหมาย หาก
ข้าพเจ้าใหถ้้อยค าเท็จ ให้ใช้ถ้อยค ายืนยนันี้ยันข้าพเจา้ในทางคดีได้ 
 ข้าพเจา้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าท าธุรกรรมกับ สอ.สส.ทหาร  

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

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

ลงช่ือ.....................................................................ผู้กู ้

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

ลงช่ือ.....................................................................จนท.สินเช่ือ/พยาน 

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

ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

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



 
                        

 
 
 
 

 เขียนที…่………สอ.สส.ทหาร……………… 

 วันท่ี………………………………………………………. 

 1. โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า          ....                        หมายเลขสมาชิก                     อาย…ุ…………………..ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน                          หมู่ที่                  ซอย                       ถนน                             ต าบล/แขวง………………………….... 
อ าเภอ/เขต                       จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์                              มือถือ...................................................... 
รับราชการหรือท างานในต าแหน่ง         สังกัด..............................ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สือ่สารทหาร จ ากัด  
อันมีหนี้ผูกพันอยู่กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี..สช.......................................วันท่ี.................................... 
จ านวนเงินกู้.................................บาท (......................................................................................) ระยะเวลาการช าระจ านวน ..............งวด   
ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการหักเงินงวดรายเดือนจากเงินได้รายเดือน  หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด         
ที่จ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้  หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการที่     
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด เป็นล าดับแรกตลอดไป  ถัดจากหนี้ภาษีอากร    
และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย  ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไป ตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์    
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 มาตรา 8   
 2. กรณีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ 
และส่วนราชการ/หน่วยงานใหม่ทราบ ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการ/หน่วยงานใหม่ 
ด าเนินการหักเงินได้รายเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่จ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก        
ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด     
เป็นล ำดับแรกตลอดไป ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไป      
ตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 มาตรา 8  ทั งนี จนกว่ำจะได้ช ำระหนี ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 3. ในกรณีข้าพเจ้าลาออกจากราชการ เนื่องจากครบก าหนดเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตราก าลังพลของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) ยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใด 
ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการช าระหนี้เงินกู้ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด ที่ได้ท าหนังสือ
หรือได้ร้องขอมา  
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความ  และถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว    
เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากจะมีกำรยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสำรทหำร จ ำกัด เท่ำนั น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานโดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการช าระหนี้
เสร็จสิ้น  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าพยาน   

                            
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมให้หักเงินได้รำยเดอืน หรือค่ำจ้ำง หรือเงนิอื่นใด 
เพื่อช ำระหนี หรือภำระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสำรทหำร จ ำกัด 

(ใช้ส ำหรับผู้กู้) 
 

ลงช่ือ                                                  ผู้กู้/ผู้ให้ค ายินยอม 

      (                                                 ) 

ลงช่ือ                                                  เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 

      (                                                 ) 

ลงช่ือ.......ร.อ........................................................ผู้จดัการสหกรณ์ฯ  
      (                สมจินต์   บุตระ               ) 

 



 

 

หนังสือสัญญำตอ่ท้ำยสัญญำเงินกู้ 

                                                                                                    เขียนที่..................สอ.สส.ทหาร........................ 
     วันท่ี............................................................... 

 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารทวงถามหนี้ พ.ศ.2558  ข้าพเจ้า.......................................................................................  
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…...............................อายุ.............................ป ี สังกัด......................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน ......................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท…์……………..................................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ผู้กู”้ ขอท าหนังสือน้ีให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรพัย์สื่อสารทหาร จ ากดั  ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า“ผู้ให้กู้”  
ตามสญัญาเลขท่ี................................................ลงวันท่ี................................................. 
 1. หากข้าพเจ้าผิดนัดผิดสัญญาและมีการทวงถามให้ช าระหนี้นั้น นอกจากทวงถามข้าพเจ้าและผู้ค้ าประกันได้แล้ว ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด ทวงถามจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1) (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน.......................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์...........................................มีความสัมพันธ์เป็น .................................................................................................................................... 
  2) (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์........................................... มีความสัมพันธ์เป็น ............................................................................................................. 
 2. บุคคลที่สหกรณ์มีสิทธ์ิทวงถามหนี้บุคคลอื่น ได้แก่ บุคคลอื่นที่ลูกหนี้ระบุช่ือไว้ให้ทวงถามหนี้ได้ 
 3. บรรดาหนังสือจดหมายค าบอกกล่าวใด ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด ส่งไปยังสถานที่ที่อยู่ระบุไว้เป็นที่รู้ทั่ว
กัน โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียนไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัว และไม่ว่าจะมีผู้ได้รับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้ก็ตาม หรือส่งไม่ได้
เพราะข้าพเจ้าย้ายที่อยู่  โดยมิแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด  ทราบ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่าหนังสือจดหมายค าบอกกล่าวและ
บุคคลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ตามที่แจ้งไว้นั้น ได้ส่งให้ข้าพเจ้าและบุคคลที่ข้าพเจ้าระบุโดยชอบแล้ว 
 
 ลงช่ือ................................................................... ผู้กู ้
                 (.................................................................) 

 ลงช่ือ................................................................... จนท.สินเช่ือ/พยาน 
                (...................................................................) 

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



 

 

หนังสือสัญญำค  ำประกนัเงินกู้สำมัญ 
เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 

  เขียนที ่ สอ.สส.ทหาร   
 วันท่ี      

 (ผู้ค้ าประกนั) ข้าพเจ้า                                                ต าแหน่ง                                   สังกัด............................ 
หมายเลขสมาชิก........................วนั เดือน ปีเกิด                       อายุ      ปี เลขที่ประจ าตัวประชาชน..............................................  
สถานะภาพ    โสด   สมรส   หม้าย   หย่า ที่อยู่ที่ติดต่อได้                     หมู่ที.่...........ซอย......................ถนน......................... 
ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต               จังหวัด                   รหัสไปรษณีย์                  มือถือ.................................. 
 ได้ท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด ซึ่งต่อๆไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์”เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้ 
 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้                                                                                 กู้เงิน ประเภทสามัญ ตามหนังสือสัญญา
เงินกู้สามัญ ที ่สช.                 ลงวันท่ี...........................จ านวนเงิน............................บาท (..................................................................)  
โดยผ่อนงวดช าระเป็นเงินต้นดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน เดือนละ............. .............บาท  รวม...................งวด  พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามประกาศ
ของสหกรณ์ฯ และผู้กู้ได้รับเงินจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้วนั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ตลอดจนภาระผูกพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้นั้นด้วย 
 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ  
การเรียกเก็บคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญากู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติ
ตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ย ตลอดจนภาระผูกพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งนี้แทนผู้กู้ทุกประการ 
จนกว่าหนี้สินภาระผูกพันจะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ า
ประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้ จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการเงินกู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ไม่ว่ากรณีใดๆ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวถึงข้าพเจ้าแล้ว ภายใน  
หกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดและหนังสือได้ถึงข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้   โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน 
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้  ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้     
รายเดือน และเงินอื่นใด ไว้แก่สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือเงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้         
ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือน และเงินอ่ืนใด ของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงนิ ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้ช าระหนี้จนสิ้นเชิง 
 6. ในการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้า  ให้ส่งตามที่อยู่ที่ระบุในหนังสือค้ าประกันนี้ หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
                       

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 
ไม่ต้องตดิอากรแสตมป ์
ตามประมวลรัษฎากร 

ค ำยืนยันสถำนะภำพ   โสด  สมรส 
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่เคยมีคู่สมรสไม่ว่าจะหรือมิชอบดว้ยกฎหมาย หาก
ข้าพเจ้าใหถ้้อยค าเท็จ ให้ใช้ถ้อยค ายืนยนันี้ยันข้าพเจา้ในทางคดีได้ 
 ข้าพเจา้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าท าธุรกรรมกับ สอ.สส.ทหาร  

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

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

ลงช่ือ.....................................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

ลงช่ือ.....................................................................จนท.สินเช่ือ/พยาน 

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

ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

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



 
 
 
 
 
 

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค  ำประกัน 
 

 ก่อนที่ท่านจะลงนามในสัญญาค้ าประกัน  ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เข้าใจโด ยชัดเจน           
หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้หรือเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะท าสัญญาค้ าประกัน การที่ผู้ค้ าประกันลงลายมือช่ือในสัญญาค้ า
ประกันให้กับ (ผู้กู)้...................................................ซึ่งขอกู้เงิน จ านวนเงิน                   บาท (                                                      )  
โดยผ่อนงวดช าระเป็นเงินต้นดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน เดือนละ............................บาท  รวม......................งวด  เพื่อค้ าประกันเงินกู้สามัญเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด  (ผู้ให้กู้) กับ ผู้กู้  ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ 
ดังนี ้
 1. ผู้ค้ าประกัน จะต้องรับผิดชอบอย่างจ ากัด  ตามที่ก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน 
 2. ผู้ค้ าประกัน จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินท่ีผู้กู้ค้างช าระกับผู้ให้กู้ตามสญัญากู้ยมืเงิน 
               และอาจต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบี้ย หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืนๆ อีกด้วย 
 3. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญากู้ยมืเงิน 
 4. ผู้ค้ าประกันเข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์ของประกันภัยผู้ค้ าประกันและประกันชีวิตของผู้กู้เป็นอย่างดีแล้ว 
 นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว  ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกัน สหกรณ์ฯ ได้เตือน      
และผู้ค้ าประกันได้รับทราบค าเตือนแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
                                                                        ลงช่ือ                                       ผู้ค้ าประกัน 

                                                                              (                                        ) 

                                                                              .......................................................    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



 
 
                        

 
 
 
 

 เขียนที…่……สอ.สส.ทหาร……………… 
 วันท่ี………………………………………………………. 

 1. โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า                        ...          หมายเลขสมาชิก                     อาย…ุ…………………..ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน                          หมู่ที่                  ซอย                     ถนน                             ต าบล/แขวง………………………......... 
อ าเภอ/เขต                       จังหวัด                          รหัสไปรษณีย์                              มือถือ    
รับราชการหรือท างานในต าแหน่ง......................................................สังกัด........................ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด   
อันมีหนี้ผูกพันอยู่กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด ในฐานะผู้ค้ าประกัน ตามสัญญาเงินกู้ เลขท่ี..สช.......................วันท่ี..................... 
จ านวนเงินกู้......................................บาท (...................................................................................) ระยะเวลาการช าระจ านวน ........................งวด  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน หรือผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการหักเงินงวดรายเดือนจากเงินได้รายเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด          
ที่จ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน และ/หรือ เงินอื่นใด อันเนื่องจากภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ าประกัน ตามรายการที่     
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด เป็นล าดับแรกตลอดไป  ถัดจากหนี้ภาษีอากร    
และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไป ตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์      
(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553  มาตรา 8   
 2. กรณีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปรับราชการในส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ 
และส่วนราชการ/หน่วยงานใหม่ทราบ ภายใน 15 วันท าการนับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่ง เพื่อให้หน่วยจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการ/หน่วยงานใหม่ 
ด าเนินการหักเงินได้รายเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่จ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระหนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน และ/หรือ เงินอื่นใด อันเนื่องจาก
ภาระผูกพันในฐานะผู้ค้ าประกัน ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสำรทหำร จ ำกัด        
เป็นล ำดับแรกตลอดไป ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไป      
ตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 มาตรา 8  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 3. ในกรณีข้าพเจ้าลาออกจากราชการ เนื่องจากครบก าหนดเกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตราก าลังพลของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด) ยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเ งินบ าเหน็จ บ านาญ         
หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการช าระหนี้เงินกู้ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ ากัด  
ที่ได้ท าหนังสือหรือได้ร้องขอมา  
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้ าได้ตรวจสอบข้อความ  และถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว     
เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากจะมีกำรยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี จะต้องได้รับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำก
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสำรทหำร จ ำกัด เท่ำนั น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานโดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าการช าระหนี้
เสร็จสิ้น  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าพยาน   

                            
                                                        

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หนังสือแสดงควำมยินยอมให้หักเงินได้รำยเดอืน หรือค่ำจ้ำง หรือเงนิอื่นใด 
เพื่อช ำระหนี หรือภำระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสำรทหำร จ ำกัด 

(ใช้ส ำหรับผู้ค  ำประกัน) 
 

ลงช่ือ                                                  ผู้ค้ าประกัน 

      (                                                 ) 

ลงช่ือ                                                  เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือ 

      (                                                 ) 

ลงช่ือ.......ร.อ........................................................ผู้จดัการสหกรณ์ฯ  
      (                สมจินต์   บุตระ               ) 

 

 


