
 

 

 

ค ำขอกู้เงินพิเศษเพื่อกำรปลดเปลื้องหนี้สิน 

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

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

เรียน คณะกรรมการการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่น จ ากัด 

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

เงินเดอืน/ค่าจ้าง  เดอืนละ.................................................................บาท ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสนิ ให้แก่สมาชิก  

เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 

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

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

 ข้อ 2.  ขณะนีข้้าพเจ้ารับราชการหรอืท างานในต าแหน่ง...................................................... ........................................................ 

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

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.......................ถนน..............................................................ต าบล............................................ ................................... 

อ าเภอ.....................................................จงัหวัด..........................................................เบอรโ์ทรศัพท.์............................................ .......... 

 ข้อ 3.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี ้คือ 

 

ค้ำเสนอค ้ำประกัน 

ล้ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล 

เลข

ทะเบียน 

สมำชิก 

ต้ำแหน่ง สังกัด เงินเดือน 

ลำยมือชื่อ 

(ผู้ค ้ำประกัน) 

1       

2       

 

 ข้อ 4.  ถ้าข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอสง่ต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากัน งวดละ..........................................บาท 

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

 ข้อ 5.  ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะไดท้ าหนังสอืกู้ส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสนิ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบท่ี 

สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 6.  ในการขอกู้ครัง้นีคู่้สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ไดต้กลงท่ีจะท าหนังสอืยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสอืกู้ 

 

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

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

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

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

หนังสือกู้ที่................/............... 
วนัที่............/............/.............. 
บญัชีเงินกู้ ................................ 

หมายเหต ุ

ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ธนาคาร.................................. 
สาขา.........................บัญชีเงินฝากประเภท................................. 
หมายเลขบัญชี.......................................................................... 
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักคา่ธรรมเนียมโอนเงิน 



(เฉพำะหน้ำนี เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์กรอกเอง) 

 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผูข้อกู ้
 
 

จ้ำนวนเงินกู้.......................................................บำท 

 

 

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่      เคย       ไม่เคย 

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

 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค ้ำประกัน 

 

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

 

 

ล้ำดับ

ที ่
ช่ือผู้ค ้ำประกัน 

เงินได้รำย

เดือน (บำท) 

จ้ำกัดวงเงินค ้ำ

ประกัน (บำท) 

กำรค ้ำประกันรำยอ่ืน 
วงเงินค ้ำ

ประกัน

คงเหลือ 

(บำท) 

ช่ือผู้กู้ 

ต้นเงินที่ค ้ำ

ประกัน

คงเหลือ 

(บำท) 

1       

2       

 

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่      เคย       ไม่เคย 

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

 

                                                           

                                                                                   ....................................................... เจ้าหน้าที่ 

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

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

 

 

เงินได้ 

รำยเดือน 

(บำท) 

เงินค่ำ

หุ้น 

(บำท) 

จ้ำกัด

วงเงินกู้ 

(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้

คงเหลือ 

(บำท) 

สำมัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

(บำท) น/ส กู้ที่ (บำท) น/ส กู้ที่ (บำท) น/ส กู้ที่ (บำท) 

           

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารนี้จริง 
ลงชื่อ 
       (.......................................................................) 

คณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



 
หนังสือกู้ส้ำหรับเงนิกู้พิเศษเพื่อกำรปลดเปลื องหนี สิน 

 
  

    ที่..................../........................ 
 

 

ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว...............................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง......................................................... 

สังกัด อบต./เทศบาล/............................................บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการเลขที่........................................................ 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................หมู่ที่..............ถนน.......................ต าบล............................อ าเภอ....................................................

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

 ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นีจ้ะใช้ค าว่า “สหกรณ์” 

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 

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

และข้าพเจา้ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนีโ้ดยถูกต้องแล้ว 

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

พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร).................................ต่อปี รวม (ตัวอักษร).......................................................งวด 

เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงิน (ตัวอักษร).........................................................................................................................บาท 

ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.................................................................เป็นต้นไป 

 ข้าพเจา้ขอยืนยันว่า เงินงวดช าระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันสิน้เดือนที่ระบุไว้ส าหรับ

งวดนั้นๆ 
 

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเม่ือใดก็ได้ ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 
 

 ข้อ 3. ข้าพเจา้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจา้ เม่ือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์

หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจา้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจา้ เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย ความยินยอม

นี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 4. ข้าพเจา้ยินยอมถือว่า ในกรณีใดๆ ซึ่งก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียก

คืนเงินกู้ให้ถือว่า เงินกู้นีเ้ป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจา้ออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้า

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน 

 ถ้าข้าพเจา้ไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิน้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจา่ยให้แก่ข้าพเจ้า 

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อนได้ 

 
 
 
 
 



 ข้อ 6. ในการกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้น าทุนเรือนหุ้นหุ้นจ านวน.........................หุ้น เป็นเงิน..............................................บาท 

จ าน าไว้เพื่อเป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 

 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า

มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือนี้ทุกประการ 

 ข้อ 8. ผู้กู้ได้รับส าเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นีไ้ว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้นี้ 

 ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

     ลงชื่อ........................................................ผู้ให้กู้ 

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

                                                            ลงชื่อ...........................................................ผู้กู้ 

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

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

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

       ลงชื่อ.........................................................พยาน(เจ้าหน้าที่) 

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

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

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

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

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

...............................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 

................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู้ 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 
ลงช่ือ    
       (.................................................................)  

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

 

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

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

 

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสิน และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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



หนังสือยนิยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงนิช้ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ำกัด  

                                                                                          เลขที่................../........................ 

                                                                          วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 

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

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง.......................................ได้กู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน จากสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เม่ือวันที่.................................จ านวนเงิน.........................................................บาท 

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

เลขทะเบยีนสมาชิกที่...........มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ

ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใด

แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้

จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจา้พึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ 

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

ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน

เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจา้ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี 

จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานที่ปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่ง

เงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึน้โดยความสมัครใจของข้าพเจา้เอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่

สามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ให้ความยินยอม     (ลงชื่อ).............................................พยาน(เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) 

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

                       

(ลงชื่อ).........................................พยาน (สมาชิกทะเบยีน.............)       

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

ใช้ส ำหรับผู้กู้ 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 



  หนังสือค ้ำประกันเงนิกู้พิเศษเพื่อกำรปลดเปลื องหนี สิน 

เลขที่......................./........................... 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ................................ 

ข้าพเจา้ .....................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

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

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่....................................สังกัด.................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................หมู่ที่..............ถนน.......................ต าบล............................อ าเภอ....................................................

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

 ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นี้จะใช้ค าว่า สหกรณ์ 

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวนเงินกู้.....................................บาท(...............................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 

เลขทีส่ัญญา............./............ลงวันที่....................................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  

ข้าพเจา้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินนั้น

โดยตลอดแล้ว ข้าพเจา้ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน 

จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3. ข้าพเจา้ยอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจา้ 

 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจา้ต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอ่ืนใด

ของข้าพเจา้ หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจา้ต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจา้ได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจา้ได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจา้ให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิน้เชิง 

ข้อ 6. หากข้าพเจา้ได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจา้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจา้ได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ้าตัว และลายมือช่ือผู้ค้้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้้าประกันน้ีได้ท้าข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 

  

 
 

......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  (..................................................) 
 ..................../......................./................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้กู้มีคู่สมรส) 

 

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

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสิน และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

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

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

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารนี้จริง 
ลงชื่อ 
       (.......................................................................) 

คณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



 
หนังสือยนิยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงนิช้ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ำกัด  

 

                                                                                          เลขที่......................./................... 

                                                                          วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 

 

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

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

ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนี้สินให้กับ.........................................................ทะเบียนสมาชิก................... 

ซึ่งได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เม่ือวันที่.....................จ านวนเงิน..............................บาท 

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

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ที่ข้าพเจา้เป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ

ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใด

แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้

จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจา้พึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ 

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

ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน

เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจา้ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี 

จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานที่ปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่ง

เงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึน้โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่

สามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ให้ความยินยอม            (ลงชื่อ).............................................พยาน(เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) 

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

                       

(ลงชื่อ).........................................พยาน (สมาชิกทะเบยีน.............)       

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

ใช้ส ำหรับผู้ค้ ำประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 



  หนังสือค ้ำประกันเงนิกู้พิเศษเพื่อกำรปลดเปลื องหนี สิน 

เลขที่......................./........................... 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ................................ 

ข้าพเจา้ .....................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

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

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่....................................สังกัด.................................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.................หมู่ที่..............ถนน.......................ต าบล............................อ าเภอ....................................................

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

 ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นี้จะใช้ค าว่า สหกรณ์ 

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวนเงินกู้.....................................บาท(...............................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 

เลขที่สัญญา............./............ลงวันที่....................................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  

ข้าพเจา้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินนั้น

โดยตลอดแล้ว ข้าพเจา้ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน 

จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3. ข้าพเจา้ยอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด า เนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจา้ 

 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจา้ต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอ่ืนใด

ของข้าพเจา้ หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจา้ต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจา้ได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนี้สินที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจา้ได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจา้ให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิน้เชิง 

ข้อ 6. หากข้าพเจา้ได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจา้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจา้ได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ้าตัว และลายมือช่ือผู้ค้้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้้าประกันน้ีได้ท้าข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 

  

......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  (..................................................) 
 ..................../......................./................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีท่ีผู้กู้มีคู่สมรส) 

 

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

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหน้ีสิน และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

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

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

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารนี้จริง 
ลงชื่อ 
       (.......................................................................) 

คณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



 
หนังสือยนิยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงนิช้ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ำกัด  

 

                                                                                          เลขที่......................./................... 

                                                                          วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 

 

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

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

ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนี้สินให้กับ.........................................................ทะเบียนสมาชิก...................  

ซึ่งได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เม่ือวันที่.....................จ านวนเงิน..............................บาท 

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

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ที่ข้าพเจา้เป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ

ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใด

แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้ าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้

จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจา้พึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ 

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

ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน

เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจา้ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี 

จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานที่ปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่ง

เงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึน้โดยความสมัครใจของข้าพเจา้เอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่

สามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ให้ความยินยอม    (ลงชื่อ).............................................พยาน(เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) 

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

                       

(ลงชื่อ).........................................พยาน (สมาชิกทะเบยีน.............)       

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

ใช้ส ำหรับผู้ค้ ำประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ำกัด 
 

ใบส ำคญัจ่ำยเงิน 
 

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

 ข้าพเจ้า...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่......................ต้าแหน่ง.................................. 

สังกัดที่อยู่.....................................ได้รบัเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ้ากัด  ดังรายการต่อไปนี้ 
 

 

เป็นเงินค่ำ 

บำท สตำงค์ 

  

   

บำท                                                              รวม                 

 
 ค ำชี้แจง 
 
 
                                                                            ........................................................... ผูร้ับเงิน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

**เอกสำรท่ีใช้แนบหนังสือสัญญำเงนิกู้พิเศษเพ่ือกำรปลดเปลื องหนี สิน** 

เอกสำรผู้กู ้  *กรอกเอกสารให้ครบ วนัที่ไม่ต้องลง พยานในเอกสารต้องลงนามมาด้วย* 

  1. ค าขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลือ้งหนีส้นิ ตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด  

  2. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรขา้ราชการ และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

  3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

  4. สลิปเงนิเดือนยอ้นหลัง 3 เดือนล่าสุด 

  5. หน้า Bookbank 

เอกสำรผู้ค ้ำประกัน 2 คน  

1. หนังสือค้ าประกนัตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด   

     2. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรขา้ราชการ และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

    3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 

  ***หมายเหตุ*** ผูค้้้าประกันท้ัง 2 คน ต้องมาเซน็เอกสาร (ใบหน้าค้าขอกู้) ต่อหน้าคณะกรรมการ หรือ

เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 

 

 

 


