
 

 

 

ค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 

      เขียนที่.......................................... 

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

เรียน คณะกรรมการการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น จ ากัด 

 ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. ........สมาชิกเลขทะเบียนที่................... ....

เงนิเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ.................................................................บาท ขอเสนอค าขอกู้เงนิพเิศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนี้สิน ให้แก่สมาชิก  

เพื่อโปรดพจิารณาดังต่อไปนี้ 

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

โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี.้.................................................................................................................................... .......................... 

 ข้อ 2.  ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานในต าแหน่ง...................................................... ........................................................ 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่.................................................สังกัด(อบต./ทต.).................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.......................ถนน..............................................................ต าบล............................................ ................................... 

อ าเภอ.....................................................จังหวัด..........................................................เบอร์โทรศัพท.์...................................................... 

 ข้อ 3.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังตอ่ไปนี ้คือ 

 

ค้าเสนอค ้าประกัน 

ล้าดับท่ี ช่ือ – นามสกุล 

เลข

ทะเบียน 

สมาชิก 

ต้าแหน่ง สังกัด เงนิเดือน 

ลายมือช่ือ 

(ผู้ค ้าประกัน) 

1       

2       

 

 ข้อ 4.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงนิกู้  ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงนิกู้เป็นงวดรายเดือนเทา่กัน งวดละ..........................................บาท 

(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) เป็นจ านวน................................งวด  ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

 ข้อ 5.  ในการรับเงนิกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงนิกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนีส้ิน ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่ 

สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 6.  ในการขอกู้ครั้งนี้คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ 

 

       ลงช่ือ..................................................ผู้ขอกู ้

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

            ลงช่ือ..................................................พยาน(จนท.สหกรณ์) 

รับที่................/............... 
วันที่......../......../.............. 

หนังสือกู้ท่ี................/............... 
วนัท่ี............/............/.............. 
บญัชีเงินกู้ ................................ 

หมายเหต ุ

ให้โอนเข้าบญัชีเงินฝากของข้าพเจ้า ธนาคาร.................................. 
สาขา.........................บญัชีเงินฝากประเภท................................. 
หมายเลขบญัชี.......................................................................... 
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หกัค่าธรรมเนียมโอนเงิน 



(เฉพาะหน้านี เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์กรอกเอง) 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 
 
 

จ้านวนเงินกู้.......................................................บาท 

 

 

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่      เคย       ไม่เคย 

    (2) ข้อชีแ้จงอ่ืนๆ...................................................................................................................... ............................. 

 

รายการเก่ียวกับวงเงินของผู้ค ้าประกัน 

 

จ านวนต้นเงินท่ีจะต้องค้ าประกัน.................................................บาท 

 

 

ล้าดับ

ที่ 
ชื่อผู้ค ้าประกัน 

เงินได้ราย

เดือน (บาท) 

จ้ากัดวงเงินค ้า

ประกัน (บาท) 

การค ้าประกันรายอื่น 
วงเงินค ้า

ประกัน

คงเหลือ 

(บาท) 

ชื่อผู้กู้ 

ต้นเงินที่ค ้า

ประกัน

คงเหลือ 

(บาท) 

1       

2       

 

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่      เคย       ไม่เคย 

    (2) ข้อชีแ้จงอ่ืนๆ............................................................................................................. .......................................... 

 

                                                           

                                                                                   ....................................................... เจา้หนา้ท่ี 

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

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

 

 

เงินได้ 

รายเดอืน 

(บาท) 

เงินค่า

หุ้น 

(บาท) 

จ้ากัด

วงเงินกู้ 

(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงนิกู้

คงเหลือ 

(บาท) 

สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

(บาท) น/ส กู้ที่ (บาท) น/ส กู้ที่ (บาท) น/ส กู้ที่ (บาท) 

           

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารน้ีจริง 
ลงชื่อ 
       (.......................................................................) 

คณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



 
หนังสือกู้ส้าหรับเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื องหนี สิน 

 
  

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

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................รบัราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่......................................................... 

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

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.................หมู่ท่ี..............ถนน.......................ต าบล............................อ าเภอ....................................................

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

 ขอท าหนังสือกู้ใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นีจ้ะใช้ค าวา่ “สหกรณ”์ 

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน..........................................บาท (.........................................................) 

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนีโ้ดยถูกต้องแล้ว 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาวา่จะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร).......................................................บาท 

พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร).................................ต่อปี รวม (ตัวอักษร).......................................................งวด 

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

ท้ังนี้ต้ังแต่งวดประจ าเดือน.................................................................เป็นตน้ไป 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดช าระหนี้ (รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันสิน้เดือนท่ีระบุไว้ส าหรับ

งวดนัน้ๆ 
 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบ้ียได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ท้ังนี้ผู้ใหกู้้ไม่ตอ้งแจ้งใหผู้้กู้ทราบล่วงหนา้ 
 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหรือเจ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์

หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย ความยินยอม

นีใ้หม้ีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานีโ้ดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมถือวา่ ในกรณีใดๆ ซึ่งก าหนดในขอ้บังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียก

คืนเงินกู้ให้ถือวา่ เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้า

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือใหส้หกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สนิซึ่งขา้พเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียกอ่น 

 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สนิใหเ้สร็จสิน้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมใหเ้จ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายใหแ้ก่ข้าพเจ้า 

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสยีก่อนได้ 

 
 
 
 
 



 ข้อ 6. ในการกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้น าทุนเรือนหุน้หุน้จ านวน.........................หุน้ เป็นเงิน..............................................บาท 

จ าน าไวเ้พื่อเป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 

 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า

มิได้แจ้งใหส้หกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สนิตามสัญญานีใ้หถ้ือวา่ข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามท่ีระบุไวใ้น

หนังสือนีทุ้กประการ 

 ข้อ 8. ผู้กู้ได้รับส าเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นีไ้วแ้ล้วตั้งแต่วันท่ีลงนามในหนังสือกู้นี้ 

 ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญตอ่หนา้พยาน 
 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ขอกู้ 

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

                                                            ลงชื่อ...........................................................ผู้กู ้

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

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

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

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

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

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้า... .. ... ... .. .. . ... ... .. ... ... . . ... ... ... .. ... .. . .. ... ..ได้รับเงินกู้จ านวน.... ... ... .. ... ... .. ... . .. ... .. ... ... .. ... ...บาท 

(.....................................................................)  ตามหนังสือกู้นีไ้ปเป็นการถูกต้องแล้ว 

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

...............................................เจ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงิน 

................................................เจ้าหนา้ท่ีผู้ตรวจสัญญากู้ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 
ลงชื่อ    
       (.................................................................) 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

 

เขียนที่......................................................................... 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง........................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง.......................... .................................................. 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน
ท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด ตามหนังสือกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช้าระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ้ากัด  

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

                                                                          วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 

ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ............ปี เลขประจ าตัวประชาชน..................................... 

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหนง่.......................................ได้กู้เงินประเภทเงินกู้พเิศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนี้สนิ จากสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เมื่อวันท่ี.................................จ านวนเงิน.........................................................บาท 

(...................................................................................)  นั้น เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด       

เลขทะเบียนสมาชิกท่ี...........มคีวามประสงค์ให้สว่นราชการหักเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไวก้ับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังนี ้

ข้อ 1. ยินยอมใหเ้จ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ

ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุน้ หรือเงินอ่ืนใด

แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้

จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) 

ยินยอมใหห้ักเงินสง่ใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนีม้ีผลตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาวา่จะไม่ถอนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน

เวน้แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี 

จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมใหส้วนราชการ/สถานท่ีปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่ง

เงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนีท้ าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ ท้ังหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือนีท้ าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ี

สามเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ใหค้วามยินยอม     (ลงชื่อ).............................................พยาน(เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ฯ) 

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

                       

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

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

ใช้ส าหรับผู้กู้ 

***หมายเหตุ  หนังสือนีท้ าข้ึน 3 ฉบับ 

 



  หนังสือค ้าประกันเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื องหนี สิน 

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

วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ................................ 

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

ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............รบัราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่......................................................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ เลขท่ี....................................สังกัด.................................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.................หมู่ท่ี..............ถนน.......................ต าบล............................อ าเภอ....................................................

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

 ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นี้จะใช้ค าว่า สหกรณ์ 

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวนเงินกู้.....................................บาท(...............................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพือ่การปลดเปลือ้งหนี้สนิ 

เลขท่ีสัญญา............./............ลงวันท่ี....................................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  

ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนีด้ังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นัน้ด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี ้

อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินนั้น

โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน 

จะได้ช าระครบถ้วนแลว้ 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอ่ืนใด

ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจา่ย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระใหส้หกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ดว้ย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สนิท่ีข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหนว่ยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าใหห้ักเงิน ณ ท่ีจา่ยใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชิง 

ข้อ 6. หากขา้พเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ้าตัว และลายมือช่ือผู้ค้้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้้าประกันนี้ได้ท้าขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

  

 
 

......................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  (..................................................) 
 ..................../......................./................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

 

เขียนที่......................................................................... 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง........................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง............................................................................ 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน
ท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด ตามหนังสือกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

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

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

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารน้ีจริง 
ลงชื่อ 
       (.......................................................................) 

คณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช้าระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ้ากัด  
 

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

                                                                          วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 

 

ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ............ปี เลขประจ าตัวประชาชน..... ................................ 

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

ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนี้สนิใหก้ับ.........................................................ทะเบียนสมาชิก...................  

ซึ่งได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เมื่อวันท่ี.....................จ านวนเงิน..............................บาท 

(.................................................................. .................)  นั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือใหยิ้นยอมไวก้ับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมใหเ้จ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ

ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุน้ หรือเงินอ่ืนใด

แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้

จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) 

ยินยอมใหห้ักเงินสง่ใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนีม้ีผลตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาวา่จะไม่ถอนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน

เวน้แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี 

จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมใหส้วนราชการ/สถานท่ีปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่ง

เงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนีท้ าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือนีท้ าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ี

สามเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ใหค้วามยินยอม            (ลงชื่อ).............................................พยาน(เจา้หนา้ท่ีสหกรณฯ์) 

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

                       

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

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

ใช้ส าหรับผู้ค้ าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนีท้ าข้ึน 3 ฉบับ 

 



  หนังสือค ้าประกันเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื องหนี สิน 

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

วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ................................ 

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

ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............รบัราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่......................................................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ เลขท่ี....................................สังกัด.................................................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี.................หมู่ท่ี..............ถนน.......................ต าบล............................อ าเภอ....................................................

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

 ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นี้จะใช้ค าว่า สหกรณ์ 

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวนเงินกู้.....................................บาท(...............................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพือ่การปลดเปลือ้งหนี้สนิ 

เลขท่ีสัญญา............./............ลงวันท่ี....................................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  

ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนีด้ังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นัน้ด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี ้

อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินนั้น

โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน 

จะได้ช าระครบถ้วนแลว้ 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้ าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอ่ืนใด

ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจา่ย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระใหส้หกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ดว้ย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนี้สนิท่ีข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหนว่ยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าใหห้ักเงิน ณ ท่ีจา่ยใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 

ข้อ 6. หากขา้พเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ้าตัว และลายมือช่ือผู้ค้้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้้าประกันนี้ได้ท้าขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

  

......................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  (..................................................) 
 ..................../......................./................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

 

เขียนที่......................................................................... 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง........................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง.......................... .................................................. 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน
ท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด ตามหนังสือกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

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

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

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารน้ีจริง 
ลงชื่อ 
       (.......................................................................) 

คณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช้าระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ้ากัด  
 

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

                                                                          วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 

 

ข้าพเจ้า...........................................................................อายุ............ปี เลขประจ าตัวประชาชน..... ................................ 

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

ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนี้สนิใหก้ับ.........................................................ทะเบียนสมาชิก...................  

ซึ่งได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เมื่อวันท่ี.....................จ านวนเงิน..............................บาท 

(.................................................................. .................)  นั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือใหยิ้นยอมไวก้ับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมใหเ้จ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ

ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุน้ หรือเงินอ่ืนใด

แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้

จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหกัเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) 

ยินยอมใหห้ักเงินสง่ใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนีม้ีผลตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาวา่จะไม่ถอนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน

เวน้แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี 

จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมใหส้วนราชการ/สถานท่ีปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่ง

เงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนีท้ าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือนีท้ าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ี

สามเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ใหค้วามยินยอม    (ลงชื่อ).............................................พยาน(เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ฯ) 

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

                       

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

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

ใช้ส าหรับผู้ค้ าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนีท้ าข้ึน 3 ฉบับ 

 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 
 

ใบส าคญัจ่ายเงนิ 
 

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

 ข้าพเจ้า...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................ต้าแหน่ง.................................. 

สังกัดท่ีอยู่.....................................ได้รับเงนิจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ้ากัด  ดังรายการต่อไปนี้ 
 

 

เป็นเงินค่า 

บาท สตางค์ 

  

   

บาท                                                              รวม                 

 
 ค าช้ีแจง 
 
 
                                                                            ........................................................... ผู้รับเงิน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**เอกสารที่ใช้แนบหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื องหนี สิน** 

เอกสารผู้กู ้  *กรอกเอกสารให้ครบ วันที่ไม่ต้องลง พยานในเอกสารต้องลงนามมาดว้ย* 

  1. ค าขอกูเ้งินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสนิ ตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด  

  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

  3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

  4. สลิปเงินเดอืนย้อนหลัง 3 เดอืนลา่สุด 

  5. หน้า Bookbank 

เอกสารผู้ค ้าประกัน 2 คน  

1. หนังสือค้ าประกันตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด   

     2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

    3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 

  ***หมายเหตุ*** ผู้ค้้าประกันทั้ง 2 คน ต้องมาเซ็นเอกสาร (ใบหน้าค้าขอกู้) ต่อหน้าคณะกรรมการ หรอื

เจ้าหน้าทีเ่ท่านั้น 

 

 

 


