
 

 

ค ำขอกู้เงินพิเศษเพื่อกำรลงทนุประกอบอำชีพ 

      เขียนท่ี.......................................... 

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

เรียน คณะกรรมการการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่น จ ากัด 

 ข้าพเจา้(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................

เงินเดอืน/ค่าจา้ง  เดอืนละ...................................................บาท     ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ให้แก่สมาชิก    

เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.  ข้าพเจา้ของกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  จ านวน.............................บาท(....................................................) 

โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดังต่อไปนี.้............................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………..………………… 

 ข้อ 2.  ขณะนีข้้าพเจา้รับราชการหรอืท างานในต าแหน่ง............................................................................................................ 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ เลขท่ี.................................................สังกัด(อบต.ทต.).................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขที่............................ถนน................................................................ต าบล....................................................................... 

อ าเภอ..............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..................... เบอรโ์ทรศัพท.์.................................. 

 ข้อ 3.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจา้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ข้าพเจา้ขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี ้คือ 

 

ค ำเสนอค  ำประกัน 

ล ำดับ 

ที่ 

ชื่อ – นำมสกุล 

เลข

ทะเบียน 

สมำชิก 

ต ำแหน่ง สังกัด 
เงินได้ 

รำยเดือน 

ลำยมือช่ือ 

(ผู้ค  ำประกัน) 

1       

2       

 

 ข้อ 4.  ถ้าข้าพเจา้ไดร้ับเงินกู้  ข้าพเจา้ขอสง่ต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากัน งวดละ.......................................บาท 

(พร้อมด้วยดอกเบ้ียตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) เป็นจ านวน..................................งวด  ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ข้อ 5.  ในการรับเงินกู้ ข้าพเจา้จะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ให้ไว้ต่อสหกรณ์   

ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 6.  ในการขอกูค้รัง้นีคู้่สมรสของข้าพเจา้ (ถ้าม)ี ได้ตกลงท่ีจะท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ 

 

               ลงชื่อ.................................................ผูข้อกู้ 

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

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

 

รับที่.................../................ 

วันที่........./............/.............. 

หนังสือกู้ที่................/............... 

วันที่............/............/.............. 

บัญชีเงินกู้................................ 

หมายเหตุ 

ใหโ้อนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ธนาคาร.................................. 

สาขา.........................บญัชีเงินฝากประเภท................................. 

หมายเลขบัญชี.......................................................................... 

โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักคา่ธรรมเนียมโอนเงิน (ถา้มี) 



(เฉพำะหน้ำนี เจ้ำหนำ้ที่สหกรณ์กรอกเอง) 

 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ ำนวนเงนิกู้.......................................................บำท 

 

 

หมำยเหตุ  (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดสง่เงินค่าหุ้นรายเดอืนหรือไม ่      เคย         ไม่เคย 

    (๒) ข้อชีแ้จงอ่ืนๆ............................................................................................................... ................................... 

 

 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค  ำประกัน 

จ านวนต้นเงินที่จะต้องค้ าประกัน.................................................บาท 
 
 

ล ำดับ

ที่ 
ชื่อผู้ค  ำประกัน 

เงินได้รำยเดือน 

(บำท) 

จ ำกัดวงเงินค  ำ

ประกัน (บำท) 

กำรค  ำประกันรำยอื่น 

วงเงนิค  ำประกัน

คงเหลือ (บำท) ชื่อผู้กู้ 
ต้นเงินที่ค  ำประกัน

คงเหลือ (บำท) 

๑       

๒       

 

หมำยเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดสง่เงินค่าหุ้นรายเดอืนหรือไม ่       เคย            ไม่เคย 

   (๒) ข้อชีแ้จงอ่ืนๆ........................................................................ ............................................................................... 

 

                                                           

                                                                                   .......................................................เจา้หน้าที ่

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

                                                                                     วนัที่............/................./.............. 

 

เงินได้ 

รำย

เดือน 

(บำท) 

เงินค่ำ

หุ้น 

(บำท) 

จ ำกัด

วงเงนิกู้ 

(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ 
วงเงนิกู้

คงเหลือ 

(บำท) 

สำมัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

(บำท) น/ส กู้ท่ี (บำท) น/ส กู้ท่ี (บำท) น/ส กู้ท่ี (บำท) 

 

 

 

 

          

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



 

      หนังสือกูส้ ำหรับเงนิกู้พิเศษเพือ่กำรลงทุนประกอบอำชพี 
       

          ท่ี..................../........................ 

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

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................สมาชกิแห่งสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่น

สระบุรี  จ ากัด  สมาชกิเลขทะเบียนท่ี..........................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่................................................

สังกัด อบต./เทศบาล/.................................................. บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการเลขท่ี............................................. 

ท่ีอยูปั่จจุบันเลขท่ี..................หมูท่ี่............ถนน.........................ต าบล......................................อ าเภอ.....................................

จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์..................................................................................................................... 

ขอท าหนังสอืกูใ้ห้ไว้ต่อสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด       ซึ่งตอ่ไปหนังสอืกู้น้ีจะใชค้ าว่า 

“สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลักฐานดงัตอ่ไปน้ี 

 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กูเ้งินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน........................................บาท (.......................................................) 

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนีโ้ดยถกูต้องแลว้ 

 ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะส่งคนืต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดอืน งวดละ(ตัวอักษร)....................................................บาท 

พร้อมดว้ยดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ (ตัวอักษร).................................ตอ่ปี รวม (ตัวอักษร)..................................................งวด 

เวน้แต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงิน (ตัวอักษร)...................................................................................................................บาท 

ท้ังนีต้ัง้แตง่วดประจ าเดือน..................................................................เป็นต้นไป 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันวา่  เงนิงวดช าระหนี ้(รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย)   แต่ละงวดถงึก าหนดภายในวันสิน้เดอืนท่ีระบุไว้

ส าหรับงวดน้ันๆ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้   ข้าพเจ้ายนิยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบีย้ได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้ทัง้นี้ผู้ใหกู้้ไม่ตอ้งแจ้งให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้า 

 ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายนิยอมใหผู้้บังคบับัญชาหรือเจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดอืนของขา้พเจ้า เมื่อไดรั้บมอบหมายจาก

สหกรณ์หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งขา้พเจ้าต้องส่งตอ่สหกรณ์น้ัน จากเงนิได้รายเดอืนของขา้พเจ้า เพื่อสง่ตอ่สหกรณด์้วย 

ความยนิยอมนี้ให้มอียู่ตลอดไป ท้ังน้ีจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสญัญานีโ้ดยส้ินเชงิแลว้ 

 ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายนิยอมถือวา่ ในกรณีใดๆ ซึ่งก าหนดในขอ้บังคับของสหกรณ์ว่าดว้ยการควบคุมหลักประกันและการเรียก

คืนเงินกู้ให้ถือวา่ เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยส้ินเชงิพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว้ 

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามขอ้บังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้า

จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนีส้ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูต่อ่สหกรณใ์ห้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ัดการช าระหนี้สนิให้เสร็จสิ้นตามท่ีกลา่วในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงนิ กบข. เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรอืเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพงึจ่ายให้แกข่้าพเจา้ 

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได ้

 

 



 

 ข้อ ๖. ในการกู้คร้ังน้ี   ข้าพเจ้าได้น าทุนเรือนหุน้จ านวน...............................หุ้น เป็นเงิน...........................................บาท 

จ าน าไวเ้พื่อเป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ของขา้พเจ้า 

 ข้อ ๗. หากข้าพเจา้ได้ย้ายท่ีอยูจ่ากที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสอื ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณท์ราบเป็นหนังสอืโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า

มไิด้แจ้งให้สหกรณท์ราบ และหากมีการด าเนนิคดเีกี่ยวกับหน้ีสนิตามสัญญานีใ้ห้ถอืว่าข้าพเจา้ยังคงมภีูมิล าเนาอยู่ตามท่ีระบุไว้ใน

หนังสือนี้ทุกประการ 

 ข้อ ๘. ผู้กูไ้ด้รับส าเนาคู่ฉบับหนงัสอืกู้น้ีไวแ้ลว้ตัง้แตว่ันท่ีลงนามในหนังสอืกู้น้ี 

 ข้อ 9. ผูกู้้  กู้พเิศษ เพื่อประกอบอาชีพเสริมตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  สหกรณ์คดิดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี 

หากสมาชกิไมไ่ด้ปฏบัิตติามโครงการท่ีเสนอสหกรณ์ฯ  ทางสหกรณจ์ะคิดดอกเบ้ียในอัตรารอ้ยละ 15 ต่อปี 

            ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสอืกู้น้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมอืช่ือไวเ้ป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 

 

                ……..……………………….…………. ผู้ให้กู ้

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

                                                                                                     ….……..…………………….…………. ผู้กู ้

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

                                                                                                     …………………………….…………. พยาน (ฝ่ายผู้กู้) 

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

                                                                                                     …………….………….…..…………. พยาน (เจา้หน้าท่ี) 

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

 

      

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้า................................................................................ได้รับเงินกู้   จ านวน.........................................บาท 

(............................................................................)  ตามหนังสอืกู้น้ีไปเป็นการถูกตอ้งแล้ว 

...........................................ผู้รับเงิน 
 

...........................................เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงิน 
 

...........................................เจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจสัญญากู ้

 

ข้าพเจา้ขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไมม่คีู่สมรส 

ลงชื่อ    

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

 

ค ำยนิยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

              เขียนท่ี............................................................ 

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

ข้าพเจา้ นาย/นาง........................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง.......................................................................... 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงิน พิเศษฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด       

ตามหนังสอืกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพข้างต้นนี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.............................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 

.............................................ผู้กู้ 



หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ำกัด  

 

                                                                                          เขียนท่ี.......................................................... 

                                                                          วันท่ี.............เดอืน..............................พ.ศ. ..................... 

ข้าพเจา้...............................................................................อายุ.................ปี เลขประจ าตัวประชาชน.......................................... 

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง...........................................................ได้กูเ้งินประเภทเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพจากสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เมื่อวันท่ี..............................................จ านวนเงิน............ ..............................................บาท 

(..................................................................................................)  น้ัน เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด        

เลขทะเบียนสมาชิกท่ี........................มคีวามประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและสง่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ท่ีข้าพเจา้เป็นสมาชิกจงึมหีนังสือให้ยินยอมไวก้ับ ส่วนราชการผู้เบกิ ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และสง่เงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ 

ข้อ 3. การหักเงินเดอืน, ค่าจา้ง, เงินบ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม

ให้หักเงินสง่ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมผีลต้ังแตบั่ดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจา้สัญญาว่าจะไมถ่อนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏบัิติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมขี้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ีสามเก็บไว้

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้ถอ้ยค า   (ลงชื่อ)................................................ ...พยาน (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) 

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

                            

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

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

 
 

ใช้ส ำหรบัผู้กู้ 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 



                    หนังสอืค  ำประกนัเงนิกู้พิเศษเพือ่กำรลงทนุประกอบอำชพี 

เลขท่ี......................./........................... 

วันท่ี............เดอืน..............................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  สมาชกิเลขทะเบียนท่ี......................................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง........................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขท่ี.................................................สังกัด........................................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบันเลขท่ี...............................หมูท่ี่................................ถนน.............................................ต าบล.................................... 

อ าเภอ....................................................จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์...................................................... 

 ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือนี้จะใช้ค าว่า 

“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังตอ่ไปน้ี 

 ข้อ 1. ตามท่ีสหกรณไ์ดใ้ห้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................(ผู้กู้)          

กู้เงินจ านวน..........................บาท(............................................................) ตามหนังสอืเงินกู้พเิศษเพื่อประกอบอาชพีเสริม ตาม

โครงการกระตุน้เศรษฐกิจฯ  เลขท่ีสัญญา................./...............ลงวันท่ี.....................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก

สหกรณ์โดยถูกต้องแลว้ ข้าพเจา้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกลา่วพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอัน

เป็นอุปกรณแ์ห่งหนี้น้ันด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกลา่วไวใ้นหนังสอืกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตาม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแลว้ 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันวา่ การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ ไมว่่าเพราะเหตุใดๆ ไมเ่ป็นเหตุให้ขา้พเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด

ของขา้พเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ทัง้นี้จนกวา่จะได้ช าระหนี้ตามหนังสอืเงินกู้พเิศษเพื่อประกอบอาชีพเสริมท่ีขา้พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยส้ินเชงิแลว้ 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสอืยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหนว่ยงานตน้สังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงนิ ณ ที่จา่ยให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณจ์ะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชงิ 

ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยูจ่ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอื ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านขอ้ความในหนังสอืค้ าประกันนีโ้ดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

                               ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

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

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

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

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

หนังสือเงินกู้ที่.............../................ 

ชื่อผู้กู้.............................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคูส่มรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมอืช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นวา่หนังสอืค้ าประกันนีไ้ด้ท าขึ้นโดยถูกตอ้งแล้ว 

  

......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

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

   ................./...................../............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำยนิยอมของคูส่มรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูค้  ำประกันมคีู่สมรส) 

 

เขียนท่ี......................................................................... 

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

ข้าพเจา้ นาย/นาง.....................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง............................................................................ 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงิน พิเศษฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด       

ตามหนังสอืกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพข้างต้นนี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.....................................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 

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

.....................................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ำกัด  

 

                                                                                          เขียนท่ี.......................................................... 

                                                                          วันท่ี.............เดอืน..............................พ.ศ. ..................... 

ตามที่ข้าพเจา้...................................................................สมาชิกทะเบียน................เลขประจ าตัวประชาชน................................ 

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง..............................................................สังกัด (อบต./เทศบาล) ........................................................ 

ซึ่งไดเ้ป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพให้กับ.................................................................ทะเบียนสมาชิก..................ซึ่งไดข้อกู้เงินจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด เมื่อวันท่ี.......................................................จ านวนเงิน........................ .............บาท 

(..................................................................................................)  น้ัน     ข้าพเจา้มคีวามประสงค์ให้สว่นราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด   ท่ีข้าพเจา้เป็นสมาชิก จงึมหีนังสือให้ยินยอมไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และสง่เงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ 

ข้อ 3. การหักเงินเดอืน, ค่าจา้ง, เงินบ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม

ให้หักเงินสง่ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมผีลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจา้สัญญาว่าจะไมถ่อนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏบัิติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสอืยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมขี้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ีสามเก็บไว้

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้ถอ้ยค า   (ลงชื่อ)...................................................พยาน  (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) 

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

                            

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

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

 
 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 

ใช้ส ำหรบัผู้ค  ำประกัน 



                    หนังสอืค  ำประกนัเงนิกู้พิเศษเพือ่กำรลงทนุประกอบอำชพี 

เลขท่ี......................./........................... 

วันท่ี............เดอืน..............................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  สมาชกิเลขทะเบียนท่ี......................................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง........................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขท่ี.................................................สังกัด........................................................ 

ท่ีอยูปั่จจุบันเลขท่ี...............................หมูท่ี่................................ถนน.............................................ต าบล.................................... 

อ าเภอ....................................................จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์...................................................... 

 ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือนี้จะใช้ค าว่า 

“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังตอ่ไปน้ี 

 ข้อ 1. ตามท่ีสหกรณไ์ดใ้ห้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................(ผู้กู้)          

กู้เงินจ านวน..........................บาท(............................................................) ตามหนังสอืเงินกู้พเิศษเพื่อประกอบอาชพีเสริม ตาม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  เลขท่ีสัญญา................./...............ลงวันท่ี.....................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก

สหกรณ์โดยถูกต้องแลว้ ข้าพเจา้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกลา่วพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอัน

เป็นอุปกรณแ์ห่งหนี้น้ันด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกลา่วไวใ้นหนังสอืกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตาม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแลว้ 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันวา่ การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ ไมว่า่เพราะเหตุใดๆ ไมเ่ป็นเหตุให้ขา้พเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด

ของขา้พเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ท้ังนีจ้นกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสอืเงินกู้พเิศษเพื่อประกอบอาชีพเสริมท่ีขา้พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยส้ินเชงิแลว้ 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสอืยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหนว่ยงานตน้สังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงนิ ณ ที่จา่ยให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณจ์ะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชงิ 

ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยูจ่ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอื ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านขอ้ความในหนังสอืค้ าประกันนีโ้ดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

                               ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

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

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

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

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

หนังสือเงินกู้ที่.............../................ 

ชื่อผู้กู้.............................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคูส่มรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมอืช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นวา่หนังสอืค้ าประกันนีไ้ด้ท าขึ้นโดยถูกตอ้งแล้ว 

  

......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

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

   ................./...................../............... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ค ำยนิยอมของคูส่มรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ค  ำประกันมคีู่สมรส) 

 

เขียนท่ี......................................................................... 

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

ข้าพเจา้ นาย/นาง.....................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง.......................... .................................................. 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด       

ตามหนังสอืกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพข้างต้นนี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.....................................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 

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

.....................................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ำกัด  

 

                                                                                          เขียนท่ี.......................................................... 

                                                                          วันท่ี.............เดอืน..............................พ.ศ. ..................... 

ตามที่ข้าพเจา้...................................................................สมาชิกทะเบียน................เลขประจ าตัวประชาชน................................ 

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง..............................................................สังกัด (อบต./เทศบาล) ........................................................ 

ซึ่งไดเ้ป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพให้กับ.................................................................ทะเบียนสมาชิก..................ซึ่งไดข้อกู้เงินจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด เมื่อวันท่ี.......................................................จ านวนเงิน.....................................บาท 

(..................................................................................................)  น้ัน     ข้าพเจา้มคีวามประสงค์ให้สว่นราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด   ท่ีข้าพเจา้เป็นสมาชิก จงึมหีนังสือให้ยินยอมไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้า ท่ีผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และสง่เงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ 

ข้อ 3. การหักเงินเดอืน, ค่าจา้ง, เงินบ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม

ให้หักเงินสง่ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมผีลต้ังแตบั่ดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจา้สัญญาว่าจะไมถ่อนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏบัิติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสอืยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมขี้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ีสามเก็บไว้

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้ถอ้ยค า   (ลงชื่อ)...................................................พยาน  (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) 

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

                            

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

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

 
 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 

ใช้ส ำหรบัผู้ค  ำประกัน 



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ำกัด 

ใบส ำคัญจ่ำยเงนิ 

 

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

 

 ข้าพเจ้า..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..... ............................

ต าแหน่ง.....................................สังกัดที่อยู.่.....................................................ได้รับเงินจากสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงนิ 

บำท สตำงค ์

 

 

 

  

                                                              รวม                 

 

 ค ำชี แจง 

 

 

                                                                            ........................................................... ผู้รับเงิน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกเพิ่มเติมแผนธุรกิจเงินกู้พิเศษ 

เพื่อประกอบอำชพีเสริม 

ตำมโครงกำรกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนำคณุภำพชีวติสมำชกิสหกรณ์ฯ 

 

1. ผูเ้สนอโครงการ ชื่อ-สกุล..................................................................................สมาชิกเลขที่....................... 

2. ชื่อโครงการ / กจิการ......................................................................................................... ........................... 

3. ประเภทกิจการ  ผลิต    คา้ส่ง        คา้ปลีก    บรกิาร 

   อื่นๆ.......................................................................... 

4. สถานที่ประกอบกจิการ …………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

     เป็นของตนเอง (แนบเอกสารสิทธิ์)              เช่า เดือนละ...................................บาท 

5. รายละเอียดและขัน้ตอนโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

6. แผนที่แสดงทีต่ั้งของกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ภาพถา่นสถานที่ตัง้ของกจิการ (ภาพถา่ยภายใน,ภายนอก,สถานที่ใกล้เคยีง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่าย ภายในสถานประกอบการ 

 

 

 

ภาพถ่าย ภายนอกสถานประกอบการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ลงชื่อ……………………………..………………….ผู้กู้ 

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

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่าย สถานท่ีใกล้เคียงสถานประกอบการ 



เอกสำรที่ใชแ้นบหนงัสือสัญญำเงนิกู้พิเศษ  

เพื่อประกอบอำชพีเสริม ตำมโครงกำรกระตุ้นเศรษฐกจิฯ 

 

เอกสำรผู้กู้   *กรอกเอกสารให้ครบ วันท่ีไม่ต้องลง พยานในเอกสารตอ้งลงนามมาด้วย* 

  1. ค าขอกู้เงินกู้พิเศษ เพื่อประกอบอาชีพเสริม ตามโครงกระตุ้นเศรษฐกิจฯตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด  

  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

  3. กรณีมคีู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

  4. หนังสอืรับรองเงนิเดือน และเงนิรายได้จากต้นสังกัด   ตอ้งระบุอายุราชการ 

  5. สลิปเงินเดอืนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 

  6. หน้า Bookbank 

  7. ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แนบสัญญาจ้าง 1 ชุด 

 

เอกสำรผู้ค  ำประกัน 2 คน  

1. หนังสือค้ าประกันตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด   

    2. หนังสอืรับรองเงนิเดือน และเงินรายได้จากต้นสังกัด   ต้องระบุอายุราชการ 

    3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

    4. กรณีมคีู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 

  ***หมำยเหตุ***   ผูค้  ำประกันทั ง 2 คน ต้องมำเซ็นเอกสำร (ใบหนำ้ค ำขอกู)้ ตอ่หน้ำคณะกรรมกำร หรอื 

                       เจ้ำหน้ำท่ีเท่ำนั น 

 


