
 

 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 

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

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

เรียน คณะกรรมการการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่น จ ากัด 

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

เงินเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ............................ ................บาท ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญให้แก่สมาชิก  เพื่อโปรดพิจารณา

ดังตอ่ไปนี้ 

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

โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดังตอ่ไปนี้................................................................................................................................................ 

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

 ข้อ 2.  ขณะนีข้้าพเจ้ารับราชการหรือท างานในต าแหนง่............................................................................................... 

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

ท่ีอยูปั่จจุบัน เลขท่ี.............................ถนน...........................................................ต าบล............................................................ 

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

 ข้อ 3.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่นสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังตอ่ไปน้ี คือ 

 

ค ำเสนอค  ำประกัน 

ล ำดับ 

ที่ 

ชื่อ – นำมสกุล 

เลข

ทะเบียน 

สมำชิก 

ต ำแหน่ง สังกัด 
เงินได ้

รำยเดอืน 

ลำยมอืชื่อ 

(ผู้ค  ำประกัน) 

1       

2       

 

 ข้อ 4.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอสง่ตน้เงินกู้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากัน งวดละ....................................บาท 

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

 ข้อ 5.  ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 6.  ในการขอกู้คร้ังน้ีคู่สมรสของขา้พเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงท่ีจะท าหนังสอืยินยอมให้ไวเ้ป็นหลักฐานในท้ายหนังสอืกูน้ี้ 

 

             ลงช่ือ...................................................ผู้ขอกู้ 

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

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

รับท่ี.................../................ 

วันท่ี........./............/.............. 

หนังสือกู้ท่ี................/............... 

วันท่ี............/............/.............. 

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

หมายเหตุ 

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

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

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

โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักคา่ธรรมเนียมโอนเงิน (ถา้มี) 



 

(เฉพาะหน้าน้ีเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง) 
 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้สามัญ 
 

จ านวนเงนิกู้.......................................................บาท 

 

 

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดสง่เงินค่าหุ้นรายเดอืนหรือไม ่       เคย            ไม่เคย 

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

 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ าประกัน 
 

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

ล าดับ

ที่ 
ชื่อผู้ค้ าประกัน 

เงินได้รายเดือน 

(บาท) 

จ ากัดวงเงินค้ า

ประกัน (บาท) 

การค้ าประกันรายอื่น 

วงเงนิค้ าประกัน

คงเหลือ (บาท) ชื่อผู้กู้ 
ต้นเงินที่ค้ าประกัน

คงเหลือ (บาท) 

๑       

๒       

 

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดสง่เงินค่าหุ้นรายเดอืนหรือไม่        เคย            ไม่เคย 

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

 

                                                           

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

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

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

 
 

เงินได้ 

รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่า

หุ้น 

(บาท) 

จ ากัด

วงเงนิกู้ 

(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงนิกู้

คงเหลือ 

(บาท) 

สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

(บาท) น/ส กู้ท่ี (บาท) น/ส กู้ท่ี (บาท) น/ส กู้ท่ี (บาท) 

 

 

 

          

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



 

หนังสอืกู้ส ำหรับเงนิกูส้ำมัญ 

  

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

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

ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่................................................................    

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

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

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

 ขอท าหนังสอืกู้ให้ไว้ต่อสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งตอ่ไปหนังสอืกู้น้ีจะใชค้ าว่า สหกรณ์ 

เพื่อเป็นหลักฐานดังตอ่ไปน้ี 

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

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนีโ้ดยถูกตอ้งแล้ว 

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอยืนยันวา่ เงินงวดช าระหนี้ (รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย)  แตล่ะงวดถึงก าหนดภายในวันสิน้เดอืนท่ีระบุไว้

ส าหรับงวดน้ันๆ 

 ในกรณีท่ีมเีหตุจ าเป็นท่ีสหกรณฯ์ จะตอ้งเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกู้แลว้  ข้าพเจ้ายนิยอมให้สหกรณเ์พิ่มอัตราดอกเบ้ียสูง

กว่าท่ีก าหนดไวใ้นวรรคก่อนตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ท้ังน้ีสหกรณ์ไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ขา้พเจา้ทราบเป็นการล่วงหนา้แต่

ประการใด 

 ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายนิยอมให้ผู้บังคบับัญชาหรือเจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดอืนของขา้พเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ ์ 

หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งขา้พเจ้าต้องส่งตอ่สหกรณน์ัน้ จากเงนิได้รายเดอืนของขา้พเจ้า เพื่อสง่ตอ่สหกรณ์ดว้ย ความยนิยอม

นี้ให้มอียู่ตลอดไป ทัง้นี้จนกวา่จะได้ช าระหนี้ตามสัญญานีโ้ดยส้ินเชงิแลว้ 

 ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายนิยอมถือวา่ ในกรณใีดๆ ซึ่งก าหนดในขอ้บังคับของสหกรณ์ว่าดว้ยการควบคุมหลักประกันและการเรียก

คืนเงินกู้ให้ถือวา่ เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยส้ินเชงิพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

 ข้อ ๕. ขา้พเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรอืย้ายจากราชการหรืองานประจ าข้าพเจ้า

จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนีส้ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูต่อ่สหกรณใ์ห้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

 ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ัดการช าระหนี้สนิให้เสร็จสิ้นตามท่ีกลา่วในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจา้หนา้ที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพงึจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า 

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได ้

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

จ าน าไวเ้พื่อเป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ของขา้พเจ้า 

 

 
 
 

 

 



 ขอ้ ๗. หากข้าพเจา้ได้ย้ายท่ีอยูจ่ากที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสอื ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณท์ราบเป็นหนังสอืโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า

มไิด้แจ้งให้สหกรณท์ราบ และหากมีการด าเนนิคดเีกี่ยวกับหน้ีสนิตามสัญญานีใ้ห้ถอืว่าข้าพเจา้ยังคงมภีูมิล าเนาอยู่ตามท่ีระบุไว้ใน

หนังสือนี้ทุกประการ 

 ข้อ ๘. ผู้กูไ้ด้รับส าเนาคู่ฉบับหนงัสอืกู้น้ีไวแ้ลว้ตัง้แตว่ันท่ีลงนามในหนังสอืกู้น้ี 

 ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสอืกู้น้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมอืช่ือไวเ้ป็นส าคัญตอ่หนา้พยาน 

 

                             ลงช่ือ........................................................ผู้กู้ 

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

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

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

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

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

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    ข้าพเจ้า........................................................................................................................................ได้รับเงินกู้ 

จ านวน....................................บาท (.................................................................)  ตามหนังสอืกู้น้ีไปเป็นการถูกตอ้งแล้ว 

 

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

...............................................เจ้าหนา้ที่ผูจ้่ายเงิน 

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

ข้าพเจา้ขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไมม่คีู่สมรส 

ลงชื่อ    

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

 

ค ายนิยอมของคูส่มรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคูส่มรส) 

 

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

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

 

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด       

ตามหนังสือกู้สามัญข้างต้นนี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

.............................................ผู้กู ้



หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ำกัด  

 

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

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

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

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง............................................................ได้กูเ้งินประเภทเงินกู้สามัญ  จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

สว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เมื่อวันท่ี..........................................................จ านวนเงิน..................... .......................................................บาท 

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

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

ท่ีข้าพเจา้เป็นสมาชิกจงึมหีนังสือให้ยินยอมไวก้ับ ส่วนราชการผู้เบกิ ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และสง่เงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ 

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

ให้หักเงินสง่ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมผีลต้ังแตบั่ดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจา้สัญญาว่าจะไมถ่อนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏบัิติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสอืยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมขี้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ีสามเก็บไว้

ท่ีสหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ ให้ถอ้ยค า  (ลงชื่อ)...................................................พยาน  (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) 

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

                            

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

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

ใช้ส าหรบัผู้กู้ 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 



                      หนังสอืค้ าประกันเงนิกู้สามัญ 

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

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

  ข้าพเจ้า....................................................................................สมาชิกทะเบียนท่ี...........................อายุ.......................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................รับราชการหรืองานประจ าในต าแหนง่................................................

สังกัด.......................................................ได้รับเงินเดอืน/ค่าจ้าง เดอืนละ........................บาท ท่ีอยูปั่จจุบัน  บ้านเลขท่ี...............

หมูท่ี่...........ถนน.................................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต....................................................

จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...........................................ได้ท าหนังสอืค้ าประกันไวต้อ่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ซึ่งตอ่ไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนีจ้ะใชค้ าวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน

ดังตอ่ไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวน..........................บาท(.......................................................) ตามหนังสอืเงินกู้สามัญ เลขท่ีสัญญา............./.............

ลงวันท่ี...................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณโ์ดยถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้ายนิยอมค้ าประกันหนี้ดังกลา่ว

พร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณแ์ห่งหนี้น้ันด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิกนั้นโดย

ตลอดแลว้ ข้าพเจ้ายอมปฏบัิตติามขอ้ผูกพันนัน้ๆทุกประการ จนกวา่หนีส้ิน และค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้

ช าระครบถ้วนแลว้ 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันวา่ การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ ไมว่า่เพราะเหตุใดๆ ไมเ่ป็นเหตุให้ขา้พเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด

ของขา้พเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ทัง้นี้จนกวา่จะได้ช าระหนี้ตามหนังสอืกู้เงินสามัญท่ีขา้พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยส้ินเชงิแลว้ 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสอืยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหนว่ยงานตน้สังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงนิ ณ ที่จา่ยให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณจ์ะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชงิ 

ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยูจ่ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอื ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านขอ้ความในหนังสอืค้ าประกันนีโ้ดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคูส่มรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมอืช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นวา่หนังสอืค้ าประกันนีไ้ด้ท าขึ้นโดยถูกตอ้งแล้ว 

  

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ายนิยอมของคูส่มรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ าประกันมคีู่สมรส) 

 

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

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อ งถิ่นสระบุรี  จ ากัด       

ตามหนังสอืกู้สามัญข้างตน้นี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

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

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

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ำกัด  

 

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

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

 

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

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

ซึ่งไดเ้ป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญให้กับ.......................................................................... ทะเบียนสมาชิก......................... ซึ่งไดข้อกู้เงินจาก

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

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

ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด   ท่ีข้าพเจา้เป็นสมาชิก จงึมหีนังสือให้ยินยอมไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และสง่เงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ 

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

ให้หักเงินสง่ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมผีลต้ังแตบั่ดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจา้สัญญาว่าจะไมถ่อนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏบัิติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสอืยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมขี้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ีสามเก็บไว้

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

 

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

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

                            

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

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

ใช้ส าหรบัผู้ค้ าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ 

 



                 หนังสอืค้ าประกันเงนิกู้สามัญ 

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

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

  ข้าพเจ้า....................................................................................สมาชิกทะเบียนท่ี...........................อายุ.......................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................รับราชการหรืองานประจ าในต าแหนง่................................................

สังกัด.......................................................ได้รับเงินเดอืน/ค่าจ้าง เดอืนละ........................บาท ท่ีอยูปั่จจุบัน  บ้านเลขท่ี...............

หมูท่ี่...........ถนน.................................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต....................................................

จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...........................................ได้ท าหนังสอืค้ าประกันไวต้่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ซึ่งตอ่ไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนีจ้ะใชค้ าวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน

ดังตอ่ไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวน..........................บาท(.......................................................) ตามหนังสอืเงินกู้สามัญ เลขท่ีสัญญา............./.............

ลงวันท่ี...................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณโ์ดยถกูต้องแลว้ ข้าพเจ้ายนิยอมค้ าประกันหนี้ดังกลา่ว

พร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณแ์ห่งหนี้น้ันด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช า ระหนี้ 

อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิกนั้นโดย

ตลอดแลว้ ข้าพเจ้ายอมปฏบัิตติามขอ้ผูกพันนัน้ๆทุกประการ จนกวา่หนีส้ิน และค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้

ช าระครบถ้วนแลว้ 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันวา่ การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ ไมว่า่เพราะเหตุใดๆ ไมเ่ป็นเหตุให้ขา้พเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด

ของขา้พเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ทัง้นี้จนกวา่จะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญท่ีขา้พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยส้ินเชงิแลว้ 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสอืยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหนว่ยงานตน้สังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงนิ ณ ที่จา่ยให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณจ์ะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชงิ 

ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยูจ่ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอื ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านขอ้ความในหนังสอืค้ าประกันนีโ้ดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคูส่มรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมอืช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นวา่หนังสอืค้ าประกันนีไ้ด้ท าขึ้นโดยถูกตอ้งแล้ว 

  

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

ค ายนิยอมของคูส่มรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ าประกันมคีู่สมรส) 

 

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

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อ งถิ่นสระบุรี  จ ากัด       

ตามหนังสอืกู้สามัญข้างตน้นี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

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

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

 

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

 



หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ำกัด  

 

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

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

 

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

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

ซึ่งไดเ้ป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญให้กับ.......................................................................... ทะเบียนสมาชิก......................... ซึ่งไดข้อกู้เงินจาก

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

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

ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  ท่ีข้าพเจา้เป็นสมาชิก  จงึมหีนังสือให้ยินยอมไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และสง่เงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ 

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

ให้หักเงินสง่ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมผีลต้ังแตบั่ดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจา้สัญญาว่าจะไมถ่อนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏบัิติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสอืยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับมขี้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ีสามเก็บไว้

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

 

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

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

                            

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

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

ใช้ส าหรบัผู้ค้ าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าขึน้ 3 ฉบับ 

 



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด 

ใบส าคัญจ่ายเงนิ 

 

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

 

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

ต าแหน่ง.....................................สังกัดที่อยู.่.....................................................ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

สว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงนิ 

บาท สตางค ์

 

 

 

  

                                                              รวม                 

 

 ค าชีแ้จง 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



**เอกสำรที่ใช้แนบหนังสือสัญญำเงินกู้สำมัญ** 

เอกสำรผู้กู้   *กรอกเอกสารให้ครบ วันที่ไม่ตอ้งลง พยานในเอกสารต้องลงนามมาด้วย* 

  1. ค าขอกู้เงินสามัญตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด  

  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 2 ชุด  

  3. กรณีมคีู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

  4. สลิปเงินเดอืนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 

  5. หน้า Bookbank 

  6. ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แนบสัญญาจ้าง 1 ชุด 

  7.  เอกสารผูร้ับผลประโยชน ์(เพื่อท าประกันชีวติ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

เอกสำรผู้ค  ำประกัน 2 คน  

    1. หนังสือค้ าประกันตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด   

    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

    3. กรณีมคีู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 

  ***หมำยเหตุ***  

                    ผู้ค  ำประกันทั ง 2 คน ต้องมำเซ็นเอกสำร (ใบหน้ำค ำขอกู้) ต่อหน้ำคณะกรรมกำร  

                   หรอื  เจ้ำหน้ำที่สหกรณเ์ท่ำนั น 

 

 

 


