หนังสือกู้ที่................/...............
วันที่............/............/..............
บัญชีเงินกู้................................

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

คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อกำรจัดซื้ออำวุธปืน
เขียนที่..........................................
วันที่.....................................................
เรียน

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

เงินได้รายเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ..........................................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืน ให้แก่สมาชิก
เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าของกู้เงินพิเศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืน จานวน............................บาท(..............................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้.................................................................................................................................................
ข้อ 2. ขณะนีข้ ้าพเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง..............................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่............................................สังกัด(อบต.ทต.)..........................................
ที่อยูป่ ัจจุบัน เลขที่.......................ถนน..............................................................ตาบล...............................................................
อาเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์....................เบอร์โทรศัพท์........................................
ข้อ 3. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
คำเสนอค้ำประกัน
เลข
ลำดับ
ชื่อ – นำมสกุล

ทะเบียน

ที่

ตำแหน่ง

เงินได้

ลำยมือชื่อ

รำยเดือน

(ผู้ค้ำประกัน)

สังกัด

สมำชิก
1
2

ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ....................................บาท
(พร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด) เป็นจานวน................................งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้เพื่อการจัดซือ้ อาวุธปืน ให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ข้อ 6. ในการขอกู้ครั้งนีค้ ู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้
หมายเหตุ
ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ธนาคาร..................................
สาขา.........................บัญชีเงินฝากประเภท.................................
หมายเลขบัญชี..........................................................................
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักค่าธรรมเนียมโอนเงิน (ถ้ามี)

ลงชื่อ..................................................ผู้ขอกู้
ลงชือ่ ..................................................พยาน (ฝ่ายผู้กู้)
ลงชื่อ..................................................พยาน(เจ้าหน้าที่สหกรณ์)

(เฉพาะหน้านี้เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง)

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จำนวนเงินกู้.......................................................บำท
เงินได้
รำย
เดือน
(บำท)

เงินค่ำ
หุ้น
(บำท)

จำกัด
วงเงินกู้
(บำท)

สำมัญ
น/ส กู้ที่ (บำท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พิเศษ
น/ส กู้ที่ (บำท) น/ส กู้ที่ (บำท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บำท)

รวม
(บำท)

หมำยเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่  เคย
 ไม่เคย
(๒) ข้อชีแ้ จงอื่นๆ..................................................................................................................................................

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้าประกัน
จ้านวนต้นเงินที่จะต้องค้าประกัน.................................................บาท
การค้้าประกันรายอื่น
ล้าดับ
ที่

ชื่อผู้ค้าประกัน

เงินได้รายเดือน
(บาท)

จ้ากัดวงเงินค้้า
ประกัน (บาท)

ต้นเงินที่ค้าประกัน
คงเหลือ (บาท)

ชื่อผู้กู้

วงเงินค้้าประกัน
คงเหลือ (บาท)

๑
๒

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช้าระหนี หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่

เคย

ไม่เคย

(๒) ข้อชีแจงอื่นๆ.......................................................................................................................................................

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลทีอ่ ยู่ในเอกสารนีจริง
ลงชื่อ
(.......................................................................)
คณะกรรมการด้าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด

.......................................................เจ้าหน้าที่
(.....................................................)
วันที.่ .........../................./..............

หนังสือกู้สำหรับเงินกูพ
้ ิเศษเพือ่ กำรจัดซื้ออำวุธปืน
ที่..................../........................
วันที่.............................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น
สระบุรี จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่..........................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง................................................
สังกัด อบต./เทศบาล/.................................................. บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการเลขที่.............................................
ที่อยูป่ ัจจุบันเลขที่..................หมูท่ ี่............ถนน.........................ตาบล......................................อาเภอ.....................................
จังหวัด..........................................เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................................................
ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้

ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นจี้ ะใช้คาว่า

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็นจานวน........................................บาท (.......................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนีโ้ ดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ(ตัวอักษร)....................................................บาท
พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร).................................ต่อปี รวม (ตัวอักษร)..................................................งวด
เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจานวนเงิน (ตัวอักษร)...................................................................................................................บาท
ทั้งนีต้ งั้ แต่งวดประจาเดือน..................................................................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบีย้ )
สาหรับงวดนั้นๆ

แต่ละงวดถึงกาหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้

ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นทีส่ หกรณ์มกี ารเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบีย้ ได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทัง้ นี้ผู้ให้กู้ไม่ตอ้ งแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จา่ ยเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ความยินยอมนี้ให้มอี ยู่ตลอดไป ทั้งนีจ้ นกว่าจะได้ชาระหนี้ตามสัญญานีโ้ ดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใดๆ ซึ่งกาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียก
คืนเงินกู้ให้ถือว่า เงินกู้น้เี ป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมทั้งดอกเบีย้ ในทันทีโดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนีส้ ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้สนิ ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมสาหรับ
ข้าราชการ บาเหน็จ บานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า
หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้

ข้อ ๖. ในการกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นาทุนเรือนหุ้นจานวน...............................หุ้น เป็นเงิน...........................................บาท
จานาไว้เพื่อเป็นหลักค้าประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า
ข้อ ๗. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า
มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด้าเนินคดีเกี่ยวกับหนีสินตามสัญญานีให้ถอื ว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล้าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือนีทุกประการ
ข้อ ๘. ผู้กไู้ ด้รับสาเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นไี้ ว้แล้วตัง้ แต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้นี้
ผู้กู้ได้อา่ นข้อความในหนังสือกู้นโี้ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
……..……………………….…………. ผู้ให้กู้
(..............................................)
….……..…………………….…………. ผู้กู้
(............................................)
…………………………….…………. พยาน (ฝ่ายผู้กู้)
(.........................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มคี ู่สมรส
ลงชื่อ
(.................................................................)

…………….………….…..…………. พยาน (เจ้าหน้าที)่
(...........................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพำะกรณีท่ผี ู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที่............................................................
วันที่.......................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง........................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง..........................................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงิน พิเศษฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด
ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการจัดซืออาวุธปืน และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าคู่สมรส
.............................................คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
.............................................ผู้กู้

ข้าพเจ้า................................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน.........................................บาท
(............................................................................) ตามหนังสือกู้นไี้ ปเป็นการถูกต้องแล้ว
...........................................ผู้รับเงิน
...........................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
...........................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู้

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช้าระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด

ใช้สา้ หรับผู้กู้

เขียนที่..........................................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .....................
ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ.................ปี เลขประจาตัวประชาชน..........................................
รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง.........................................................ได้กเู้ งินประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืน จากสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด เมื่อวันที่..............................................จานวนเงิน..........................................................บาท
(..................................................................................................) นั้น เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
เลขทะเบียนสมาชิกที่........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้
ข้อ 1.

ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งชาระหนี้, ชาระหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2.

กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบาเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบาเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจานวนที่สหกรณ์ ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แจ้ง
และส่งเงินจานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3.

การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม

ให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ก่อนเป็นลาดับแรก
ข้อ 4.

หนังสือยินยอมนีม้ ผี ลตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ข้อ 5.

กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานที่ปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จาเป็นต้องทาหนังสือยินยอมฉบับใหม่
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ
หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็ บไว้
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้ถ้อยคา
(.......................................................)

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

(ลงชื่อ)...................................................พยาน (สมาชิกทะเบียน...................)
(..................................................)
***หมายเหตุ หนังสือนี้ทาขึน้ 3 ฉบับ

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

หนังสือค้ำประกันเงินกูพ
้ ิเศษเพือ่ กำรจัดซื้ออำวุธปืน

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

เลขที่......................./...........................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพ ย์พนักงานส่วน
ท้องถิ่นสระบุรี จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่......................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง...........................
บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่.................................................สังกัด........................................................
ที่อยูป่ ัจจุบันเลขที่...............................หมูท่ ี่................................ถนน.............................................ตาบล....................................
อาเภอ....................................................จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์......................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ซึ่งต่อไปหนังสือนี้จะใช้คาว่า
“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................(ผู้กู้)
กู้เงินจานวน.................................บาท(................................................................) ตามหนังสือเงินกู้พเิ ศษเพื่อการจัดซือ้ อาวุธปืน
เลขที่สัญญา................../................ลงวันที่..........................................................และผู้ก้ไู ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบีย้ และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้ พิเศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืน นั้น
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของ
สหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด
ของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนีซ้ ึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ
สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่
ตลอดไป ทัง้ นี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือเงินกู้พเิ ศษเพื่อการจัดซือ้ อาวุธปืน ที่ขา้ พเจ้าได้คาประกั
้
นนั้น โดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ
แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จา่ ยให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนีจ้ นสิน้ เชิง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนีโ้ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้าประกัน
ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคสู่ มรส
ลงชื่อ

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

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

(........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน (เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์)
(........................................................)

ค้ายินยอมของคูส่ มรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คา้ ประกันมีคู่สมรส)
เขียนที.่ ........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง.....................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง............................................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงิน พิเศษฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด
ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการซืออาวุธปืนข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าคู่สมรส
.....................................................................คู่สมรสผู้ให้ค้ายินยอม
(....................................................................)
.....................................................................ผู้ค้าประกัน

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

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ้าตัว และลายมือชื่อผู้คา้ ประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนีได้ทา้ ขึนโดยถูกต้องแล้ว

......................................................เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลทีอ่ ยู่ในเอกสารนีจริง
ลงชื่อ
(.......................................................................)
คณะกรรมการด้าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด

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

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช้าระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด

ใช้สา้ หรับผู้ค้าประกัน

เขียนที่..........................................................
ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................สมาชิกทะเบียน................เลขประจาตัวประชาชน................................
รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง..............................................................สังกัด (อบต./เทศบาล) ........................................................
ซึ่งได้เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อซือ้ อาวุธปืนให้กับ.............................................................ทะเบียนสมาชิก..................ซึ่งได้ขอกู้เงิน จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด เมื่อวันที่.......................................................จานวนเงิน.....................................บาท
(..................................................................................................) นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สว่ นราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้ ดังนี้
ข้อ 1.

ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งชาระหนี้, ชาระหุ้ น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2.

กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบาเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบาเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ าพึงได้รับจากทางราชการตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แจ้ง
และส่งเงินจานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3.

การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม

ให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ก่อนเป็นลาดับแรก
ข้อ 4.

หนังสือยินยอมนีม้ ผี ลตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ข้อ 5.

กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานที่ปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จาเป็นต้องทาหนังสือยินยอมฉบับใหม่
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ
หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็ บไว้
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้ถอ้ ยคา
(.......................................................)

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

(ลงชื่อ)...................................................พยาน (สมาชิกทะเบียน...................)
(..................................................)
***หมายเหตุ หนังสือนี้ทาขึน้ 3 ฉบับ

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

หนังสือค้ำประกันเงินกูพ
้ ิเศษเพือ่ กำรจัดซื้ออำวุธปืน

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

เลขที่......................./...........................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน
ท้องถิ่นสระบุรี จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่......................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง...........................
บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่.................................................สังกัด........................................................
ที่อยูป่ ัจจุบันเลขที่...............................หมูท่ ี่................................ถนน.............................................ตาบล....................................
อาเภอ....................................................จังหวัด..............................................เบอร์โทรศัพท์......................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ซึ่งต่อไปหนังสือนี้จะใช้คาว่า
“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................(ผู้กู้)
กู้เงินจานวน.................................บาท(..............................................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืน
เลขที่สัญญา................../...................ลงวันที.่ ......................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้อง
แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้
นัน้ ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้ พิเศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืน นั้น
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของ
สหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่า ยเงินได้รายเดือนอื่นใด
ของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนีซ้ ึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ
สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่
ตลอดไป ทัง้ นี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือเงินกู้พเิ ศษเพื่อการจัดซื้ออาวุธปืนที่ขา้ พเจ้าได้คาประกั
้
นนั้น โดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ
แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จา่ ยให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนีจ้ นสิน้ เชิง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้าประกันนีโ้ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้าประกัน
ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคสู่ มรส
ลงชื่อ

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

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

(........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน (เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์)
(........................................................)

ค้ายินยอมของคูส่ มรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คา้ ประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง.....................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง............................................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้ เงินพิเศษฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด
ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการซืออาวุธปืน ข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าคู่สมรส
.....................................................................คู่สมรสผู้ให้ ค้ายินยอม
(....................................................................)
.....................................................................ผู้ค้าประกัน

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

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ้าตัว และลายมือชื่อผู้คา้ ประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนีได้ทา้ ขึนโดยถูกต้องแล้ว

......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลทีอ่ ยู่ในเอกสารนีจริง
ลงชื่อ
(.......................................................................)
คณะกรรมการด้าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด

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

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช้าระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด

ใช้สา้ หรับผู้ค้าประกัน

เขียนที่..........................................................
วันที.่ ............เดือน..............................พ.ศ. .....................
ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................สมาชิกทะเบียน................เลขประจาตัวประชาชน................................
รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง..............................................................สังกัด (อบต./เทศบาล) ........................................................
ซึ่งได้เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อซือ้ อาวุธปืนให้กับ.............................................................ทะเบียนสมาชิก..................ซึ่งได้ขอกู้เงินจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด เมื่อวันที่.......................................................จานวนเงิน.....................................บาท
(..................................................................................................) นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สว่ นราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้ ดังนี้
ข้อ 1.

ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งชาระหนี้, ชาระหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2.

กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบาเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบาเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้ องถิ่นสระบุรี จากัด แจ้ง
และส่งเงินจานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3.

การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม

ให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ก่อนเป็นลาดับแรก
ข้อ 4.

หนังสือยินยอมนีม้ ผี ลตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ข้อ 5.

กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานที่ปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จาเป็นต้องทาหนังสือยินยอมฉบับใหม่
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ
หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็ บไว้
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้ถ้ อยคา
(.......................................................)

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

(ลงชื่อ)...................................................พยาน (สมาชิกทะเบียน...................)
(..................................................)
***หมายเหตุ หนังสือนี้ทาขึน้ 3 ฉบับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด
ใบส้าคัญจ่ายเงิน
วันที่.......................................................
ข้าพเจ้า..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
ต้าแหน่ง.....................................สังกัดที่อยู.่ .....................................................ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ้ากัด ดังรายการต่อไปนี

จ้านวนเงิน

รายการ

บาท

สตางค์

รวม
ค้าชีแ้ จง

........................................................... ผู้รับเงิน
(.........................................................)

**เอกสำรที่ใช้แนบหนังสือสัญญำเงินกู้พิเศษเพื่อกำรจัดซื้ออำวุธปืน**
เอกสำรผู้กู้ *กรอกเอกสารให้ครบ วันที่ไม่ตอ้ งลง พยานในเอกสารต้องลงนามมาด้วย*
1. ใบอนุญาตให้ซอื้ อาวุธปืน (ใบ ป.3 )
2. คาขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษเพือ่ สวัสดิการสมาชิกตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด
6. หน้า Bookbank
7. ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แนบสัญญาจ้าง 1 ชุด
เอกสำรผู้คำประกั
้
น 2 คน
1. หนังสือค้าประกันตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด

***หมำยเหตุ*** ผูค้ ้ำประกันทั้ง 2 คน ต้องมำเซ็นเอกสำร (ใบหน้ำคำขอกู้) ต่อหน้ำคณะกรรมกำร
หรือเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น

