
 

 

ค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชพี 

      เขียนท่ี อบต. / ทต. ................................. 

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

เรียน คณะกรรมการการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิ่น จ ากัด 

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

เงินเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ.................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ใหแ้ก่สมาชกิ    

เพือ่โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 

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

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

 ข้อ 2.  ขณะนีข้้าพเจ้ารับราชการหรือท างานในต าแหน่ง............................................................................................... 

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

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

อ าเภอ......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..................... เบอร์โทรศพัท์.............................. 

 ข้อ 3.  นอกจากค่าหุน้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี ้คือ 

 

ค าเสนอค้ าประกัน 

ล าดับ 

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล 

เลข

ทะเบียน 

สมาชิก 

ต าแหน่ง 
สังกัด 

อบต. / ทต. 

เงนิได้ 

รายเดือน 

ลายมือช่ือ 

(ผู้ค้ าประกัน) 

1       

2       

 

 ข้อ 4.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ.......................................บาท 

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

 ข้อ 5.  ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  ใหไ้วต้่อสหกรณ์   

ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 6.  ในการขอกู้ครั้งนี้คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงท่ีจะท าหนังสือยินยอมใหไ้วเ้ป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ 

 

               ลงชื่อ.................................................ผู้ขอกู ้

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

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

 

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

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

หมายเหตุ 

ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ธนาคาร.................................. 

สาขา.........................บัญชีเงินฝากประเภท................................. 

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

โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักค่าธรรมเนียมโอนเงิน (ถ้ามี) 



(เฉพาะหน้าน้ีเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง) 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 
 

จ านวนเงินกู้.......................................................บาท 

 

 

หมายเหตุ  (๑) เคยผิดนัดการส่งเงนิงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงนิคา่หุ้นรายเดือนหรือไม่       เคย         ไม่เคย 

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

 

 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ าประกัน 
 

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

ล าดับ

ท่ี 
ช่ือผู้ค้ าประกัน 

เงนิได้รายเดอืน 

(บาท) 

จ ากัดวงเงนิค้ า

ประกัน (บาท) 

การค้ าประกันรายอื่น 

วงเงนิค้ าประกัน

คงเหลอื (บาท) ช่ือผู้กู้ 
ต้นเงนิท่ีค้ าประกัน

คงเหลอื (บาท) 

๑       

๒       

 

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงนิงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงนิคา่หุ้นรายเดือนหรือไม่        เคย            ไม่เคย 

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

 

                                                           

                                                                                   .......................................................เจ้าหนา้ที่ 

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

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

 

เงนิได้ 

รายเดือน 

(บาท) 

เงนิค่าหุ้น 

(บาท) 

จ ากัด

วงเงนิกู้ 

(บาท) 

ต้นเงนิกู้คงเหลอื วงเงนิกู้

คงเหลอื 

(บาท) 

สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

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

           

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลที่อยู่ในเอกสารนีจ้ริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

 



 

      หนังสอืกู้ส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชพี 
       

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

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

 

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

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

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

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

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

ขอท าหนังสือกู้ใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นีจ้ะใช้ค าวา่ “สหกรณ์”  

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนีโ้ดยถูกต้องแล้ว 

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

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

เวน้แต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงิน (ตัวอักษร)............................บาท ท้ังนี้ต้ังแต่งวดประจ าเดือน..................................เป็นต้นไป 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  เงินงวดช าระหนี้ (รวมทัง้ต้นเงินและดอกเบ้ีย)   แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบุไว้

ส าหรับงวดนัน้ๆ 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้   ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบ้ียได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ท้ังนี้ผู้ใหกู้้ไมต่้องแจ้งใหผู้้กู้ทราบล่วงหนา้ 

 ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหรือเจ้าหนา้ท่ีผู้จา่ยเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจาก

สหกรณ์หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 

ความยินยอมนีใ้หม้ีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานีโ้ดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมถือวา่ ในกรณีใดๆ ซึ่งก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียก

คืนเงินกู้ให้ถือวา่ เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ 

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้า

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือใหส้หกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สนิซึ่งขา้พเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียกอ่น 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สนิใหเ้สร็จสิน้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมใหเ้จ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายใหแ้ก่ข้าพเจ้า 

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ตอ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสยีก่อนได้ 

 ข้อ ๖. ในการกู้ครั้งนี้   ข้าพเจ้าได้น าทุนเรือนหุน้จ านวน...............................หุน้ เป็นเงิน...........................................บาท 

จ าน าไวเ้พื่อเป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 

 

 

 



 

 ข้อ ๗. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากท่ีได้แจ้งไวใ้นหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า

มิได้แจ้งใหส้หกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สนิตามสัญญานีใ้หถ้ือวา่ข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามท่ีระบุไวใ้น

หนังสือนีทุ้กประการ 

 ข้อ ๘. ผู้กู้ได้รับส าเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นีไ้วแ้ล้วตั้งแต่วันท่ีลงนามในหนังสือกู้นี้ 

 ข้อ 9. ผู้กู้  กู้พิเศษ เพื่อประกอบอาชีพเสริมตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  สหกรณ์คิดดอกเบ้ียร้อยละ 6.5 ต่อปี  

            ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญตอ่หนา้พยาน 

 

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

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

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

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

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

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

                                                                                                     …………….………….…..…………... พยาน (เจ้าหน้าที่) 

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

 

      

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้า................................................................................ไดร้ับเงินกู้จ านวน................... ......................บาท 

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

 

 
                

                  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ    

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

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณท่ีีผู้กู้มีคู่สมรส) 
               

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง........................................................เปน็คูส่มรสของ นาย/นาง.......................................................................... 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด  ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

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

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

................................เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสัญญากู้ 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด  

 

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

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

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

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง............................................................ได้กูเ้งนิประเภทเงนิกู้สามัญ  จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด เม่ือวันที่..........................................................จ านวนเงนิ................... .........................................................บาท 

(..................................................................................................)  นั้น เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด        

เลขทะเบยีนสมาชิกที่........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงนิและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กับ ส่วนราชการผู้เบกิ ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงนิหักเงนิเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงนิบ านาญ , บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้รับ 

จากทางราชการ หรือสถานประกอบการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่ง

ช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงนิอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานจ้าง และได้รับ บ าเหน็จเงนิ,บ านาญ หรือเงนิอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายนิยอมให้

เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงนิหักเงนิจาก บ าเหน็จเงนิ,บ านาญ หรือเงนิอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือสถานประกอบการ ตามจ านวนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงนิเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักช าระหนี้แก่ทาง

ราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงนิส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทัง้หมดหรอืบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุร ีจ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้ส่วนราชการ / สถานที่ปฏิบัติงาน ใหม่หักเงนิต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงิน

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนี้ท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบกิ  ฉบับที่สองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้แสดงเจตนายินยอม 

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

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

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

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

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

 

ใช้ส าหรับผู้กู้ 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

ต าแหนง่.......................................................... 

(นายก / ปลัด / ผู้อ านวยการคลัง) 



 
 

                    หนังสอืค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชพี 

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

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

ข้าพเจ้า..............................................................................สมาชิกแห่งสหกรณอ์อมทรพัย์พนกังานสว่นท้องถิ่นสระบุร ี 

จ ากัด  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.........................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่.................................................................. 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ เลขท่ี.................................................สังกดั........................ ................................ 

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี...........................หมู่ท่ี............................ถนน...........................................ต าบล...............................................

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

 ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือนี้จะใช้ค าว่า 

“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวน..........................บาท(......................................................................) ตามหนังสือเงินกู้พเิศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม 

ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  เลขท่ีสัญญา................./...............ลงวันท่ี.....................................................และผู้กู้ไดร้ับเงินไป

จากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนีด้ังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน

อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นัน้ด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี ้

อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตาม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแลว้ 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอ่ืนใด

ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจา่ย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระใหส้หกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ดว้ย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริมท่ีข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหนว่ยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าใหห้ักเงิน ณ ท่ีจา่ยใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 

ข้อ 6. หากขา้พเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญ 
 

                               ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้ าประกนั 

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มคีู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองวา่ได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันนี้ได้ท าข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 

  

......................................................เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 
 

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................ค้ าประกันกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด  ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.....................................................................คู่สมรสผู้ใหค้ ายินยอม 

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

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

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

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลที่อยู่ในเอกสารนีจ้ริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด  
 

                                                                                          เขียนที่ อบต. / ท.ต. ................................... 

                                                                          วันที.่.................................................................. 

 

ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................สมาชิกทะเบยีน................เลขประจ าตัวประชาชน................................ 

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

ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงนิกูเ้พื่อประกอบอาชีพให้กับ.................................................................ทะเบยีนสมาชิก..................ซึ่งได้ขอกู้เงนิจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด เม่ือวันที่.......................................................จ านวนเงนิ.....................................บาท 

(..................................................................................................)  นั้น     ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงนิและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด   ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงนิหักเงนิเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงนิบ านาญ , บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้รับ 

จากทางราชการ หรือสถานประกอบการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่ง

ช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงนิอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานจ้าง และได้รับ บ าเหน็จเงนิ,บ านาญ หรือเงนิอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายนิยอมให้

เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงนิหักเงนิจาก บ าเหน็จเงนิ,บ านาญ หรือเงนิอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือสถานประกอบการ ตามจ านวนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงนิเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักช าระหนี้แก่ทาง

ราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงนิส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทัง้หมดหรอืบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุร ีจ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้ส่วนราชการ / สถานที่ปฏิบัติงาน ใหม่หักเงนิต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงิน

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนี้ท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบกิ  ฉบับที่สองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้แสดงเจตนายินยอม 

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

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

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

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

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

 
 

ใช้ส าหรับผู้ค  าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

ต าแหนง่.......................................................... 

(นายก / ปลัด / ผู้อ านวยการคลัง) 



                    หนังสอืค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชพี 
 

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

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

ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่ นสระบุรี  

จ ากัด  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่................................................................. 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ เลขท่ี.................................................สังกดั........................................................ 

ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี...............................หมู่ท่ี................................ถนน............................... ..............ต าบล.................................... 

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

 ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือนี้จะใช้ค าว่า 

“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวน..........................บาท(............................................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตาม

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

สหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนีด้ังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอัน

เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นัน้ด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี ้

อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม ตาม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอ่ืนใด

ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจา่ย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระใหส้หกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ดว้ย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริมท่ีข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหนว่ยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าใหห้ักเงิน ณ ท่ีจา่ยใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 

ข้อ 6. หากขา้พเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากที่ได้แจ้งไวใ้นหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคัญ 
 

                               ลงชื่อ.....................................................ผู้ค้ าประกนั 

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

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

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

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

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

 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มคีู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองวา่ได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันนี้ได้ท าข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 

  

......................................................เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 
 

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................ค้ าประกันกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด  ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.....................................................................คู่สมรสผู้ใหค้ ายินยอม 

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

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

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

ขอรับรองว่าเป็นลายมอืของบุคคลที่อยู่ในเอกสารนีจ้ริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด  
 

                                                                                          เขียนที่ อบต. / ท.ต. ................................... 

                                                                          วันที.่.................................................................. 

 

ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................สมาชิกทะเบยีน................เลขประจ าตัวประชาชน................................ 

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

ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงนิกูเ้พื่อประกอบอาชีพให้กับ.................................................................ทะเบยีนสมาชิก..................ซึ่งได้ขอกู้เงนิจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด เม่ือวันที่.......................................................จ านวนเงนิ.....................................บาท 

(..................................................................................................)  นั้น     ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงนิและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด   ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงนิหักเงนิเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงนิบ านาญ , บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้รับ 

จากทางราชการ หรือสถานประกอบการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่ง

ช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงนิอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานจ้าง และได้รับ บ าเหน็จเงนิ,บ านาญ หรือเงนิอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายนิยอมให้

เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงนิหักเงนิจาก บ าเหน็จเงนิ,บ านาญ หรือเงนิอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือสถานประกอบการ ตามจ านวนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงนิเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักช าระหนี้แก่ทาง

ราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงนิส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทัง้หมดหรอืบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุร ีจ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้ส่วนราชการ / สถานที่ปฏิบัติงาน ใหม่หักเงนิต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงิน

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนี้ท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบกิ  ฉบับที่สองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 
 

 (ลงชื่อ)...................................................ผู้แสดงเจตนายินยอม 

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

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

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

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

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

 
 

ใช้ส าหรับผู้ค  าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

ต าแหนง่.......................................................... 

(นายก / ปลัด / ผู้อ านวยการคลัง) 



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

ใบส าคัญจ่ายเงิน 

 

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

 

 ขา้พเจ้า..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................

ต าแหนง่.....................................สังกัด อบต./ทต. ....................................................ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ดังรายการตอ่ไปนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท สตางค ์
 

-เงินกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 

 

  

   

 

 ค าชี้แจง 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทกึเพิ่มเติมแผนธุรกิจเงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 

ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกจิพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 

1. ผู้เสนอโครงการ ช่ือ-สกุล..................................................................................สมาชิกเลขที่....................... 

2. ช่ือโครงการ / กิจการ......................................................................................................... ........................... 

3. ประเภทกิจการ  ผลิต    ค้าส่ง        ค้าปลกี    บริการ 

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

4. สถานที่ประกอบกิจการ …………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

     เป็นของตนเอง              เช่า เดอืนละ...................................บาท 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารท่ีใช้แนบหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษ  

เพ่ือประกอบอาชีพเสริม ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ 
 

เอกสารผู้กู้   *กรอกเอกสารให้ครบ วันท่ีไม่ต้องลง พยานในเอกสารต้องลงนามมาด้วย* 

  1. ค าขอกู้เงินกู้พิเศษ เพ่ือประกอบอาชีพเสริม ตามโครงกระตุ้นเศรษฐกิจฯตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด  

  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

  3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

  4. หนังสือรับรองเงินเดอืน และเงินรายได้จากต้นสังกัด   ต้องระบุอายุราชการ 

  5. สลิปเงินเดอืน (ใบ ง.ด.2) ย้อนหลัง 3 เดอืนลา่สุด 

  6. หน้า Bookbank 

  7. ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ แนบสัญญาจา้ง 1 ชุด 

เอกสารผู้ค้ าประกัน 2 คน  

1. หนังสือค้ าประกันตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด   

     2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

    4. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 

  ***หมายเหตุ***   ผูค้้ าประกันท้ัง 2 คน ตอ้งมาเซ็นเอกสาร (ใบหน้าค าขอกู้) ต่อหน้าคณะกรรมการ หรือ 

                       เจ้าหน้าท่ีเท่านั้น 

 


