
 

 

ค าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชพี 

      เขียนที่ อบต. / ทต. ................................. 

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

เรียน คณะกรรมการการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถ่ิน จ ากัด 

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

เงินเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ.................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ให้แก่สมาชิก    

เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปน้ี 

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

โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดังต่อไปน้ี.................................................................................................................................................. 

 ข้อ 2.  ขณะน้ีข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานในต าแหน่ง...................... ......................................................................... 

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

ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่............................ถนน..................................................ต าบล....................................................................... 

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

 ข้อ 3.  นอกจากค่าหุ้นซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณฯ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปน้ี คือ 

 

ค าเสนอค้ าประกัน 

ล าดับ 

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล 

เลข

ทะเบียน 

สมาชิก 

ต าแหน่ง 
สังกัด 

อบต. / ทต. 

เงินได้ 

รายเดือน 

ลายมอืช่ือ 

(ผู้ค้ าประกัน) 

1       

2       

 

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

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

 ข้อ 5.  ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  ให้ไว้ต่อสหกรณ์   

ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 6.  ในการขอกู้ครั้งน้ีคู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ 

 

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

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

               ลงช่ือ..................................................พยาน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

 

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

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

หมายเหตุ 

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

สาขา.........................บัญชีเงนิฝากประเภท.................................  

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

โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักค่าธรรมเนียมโอนเงิน (ถ้ามี) 



(เฉพาะหน้าน้ีเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์กรอกเอง) 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 
 

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

 

 

หมายเหตุ  (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรอืขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรอืไม่       เคย         ไม่เคย 

    (๒) ข้อช้ีแจงอ่ืนๆ..................................................................................................................................................  

 

 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ าประกัน 
 

จ านวนตน้เงินท่ีจะตอ้งค้ าประกัน.................................................บาท 
 
 

ล าดับ

ท่ี 
ช่ือผู้ค้ าประกัน 

เงินได้รายเดือน 

(บาท) 

จ ากัดวงเงินค้ า

ประกัน (บาท) 

การค้ าประกันรายอื่น 

วงเงินค้ าประกัน

คงเหลือ (บาท) ช่ือผู้กู้ 
ต้นเงินท่ีค้ าประกัน

คงเหลือ (บาท) 

๑       

๒       

 

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรอืขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรอืไม่        เคย            ไม่เคย 

   (๒) ข้อช้ีแจงอ่ืนๆ............................................................................................................... ........................................ 

 

                                                           

                                                                                   .......................................................เจา้หนา้ที่ 

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

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

 

เงินได้ 

รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุ้น 

(บาท) 

จ ากัด

วงเงินกู้ 

(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้

คงเหลือ 

(บาท) 

สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

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

           

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

 



 

      หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชพี 
       

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

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

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ิน

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

สังกัด อบต./เทศบาล.................................................. บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการเลขที.่............................................ 

ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่..................หมู่ที่............ถนน.........................ต าบล......................................อ าเภอ.....................................

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

ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถ่ินสระบรุี  จ ากัด  ซ่ึงต่อไปหนังสือกู้น้ีจะใช้ค าว่า “สหกรณ”์  

เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี 

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

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวน้ีโดยถูกต้องแล้ว 

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

พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร)  หกบาทห้าสิบสตางค์ ต่อปี รวม (ตัวอักษร).............................................งวด 

เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงิน (ตัวอักษร)............................บาท ทั้งน้ีต้ังแต่งวดประจ าเดือน..................................เป็นต้นไป 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า  เงินงวดช าระหน้ี (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบีย้)   แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันส้ินเดือนที่ระบุไว้

ส าหรับงวดน้ันๆ 

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นทีส่หกรณ์มีการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้เงินกู้   ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปล่ียนแปลงอัตรา

ดอกเบีย้ได้ตามที่เห็นสมควรเม่ือใดก็ได้ ทั้งน้ีผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า  

 ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจา้หน้าที่ผู้จา่ยเงินได้รายเดือนของข้าพเจา้ เม่ือได้รับมอบหมายจาก

สหกรณ์หักจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงข้าพเจา้ต้องส่งต่อสหกรณ์น้ัน จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจา้ เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ด้วย 

ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามสัญญาน้ีโดยส้ินเชิงแล้ว 

 ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใดๆ ซ่ึงก าหนดในข้อบงัคับของสหกรณว์่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรยีก

คืนเงินกู้ให้ถือว่า เงินกู้น้ีเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบีย้ในทนัทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาทีใ่ห้ไว้  

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์วา่ ถ้าข้าพเจา้ออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้า

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหน้ีสินซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณใ์ห้เสร็จส้ินเสียก่อน 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามทีก่ล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจา้หน้าทีผู้่จา่ยเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจา้ 

หักเงินดังกล่าวเพ่ือช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได้ 

 ข้อ ๖. ในการกู้ครั้งน้ี   ข้าพเจ้าได้น าทุนเรอืนหุ้นจ านวน...............................หุ้น เป็นเงิน...........................................บาท 

จ าน าไว้เพ่ือเป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ของข้าพเจา้ 

 

 

 



 

 ข้อ ๗. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเปน็หนังสือโดยทนัท ีถ้าข้าพเจา้

มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกับหน้ีสินตามสัญญาน้ีให้ถือว่าข้าพเจา้ยงัคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบไุว้ใน

หนังสือน้ีทุกประการ 

 ข้อ ๘. ผู้กู้ได้รับส าเนาคู่ฉบับหนังสือกู้น้ีไวแ้ล้วต้ังแต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้น้ี 

 ข้อ 9. ผู้กู้  กู้พิเศษ เพ่ือประกอบอาชีพเสรมิตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  สหกรณ์คิดดอกเบีย้รอ้ยละ 6.5 ต่อปี  

            ผู้กู้ได้อา่นข้อความในหนังสือกู้น้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

                ……..……………………….…………. ผู้ให้กู้ 

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

                                                                                                     ….……..…………………….…………. ผู้กู้ 

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

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

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

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

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

 

      

 

 

 

 

 

 

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

(............................................................................)  ตามหนังสือกู้น้ีไปเป็นการถูกต้องแล้ว 

 

 
                

                  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงช่ือ    

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

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้กู้มคีู่สมรส) 
               

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กู้เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถ่ินสระบุร ี  จ ากัด  ตามหนังสือกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพข้างต้นน้ี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

.................................ผู้รบัเงิน 

................................เจา้หน้าทีผู้่จา่ยเงิน 

................................เจา้หน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู้ 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  

 

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

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

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

รับราชการหรอืงานประจ าในต าแหน่ง............................................................ได้ กู้เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ จากสหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด เม่ือวันที่.....................................................จ านวนเงิน...........................................................บาท 

(..................................................................................................)  น้ัน เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี  จ ากัด        

เลขทะเบียนสมาชิกที่........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด 

ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังน้ี 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดที่ ข้าพเจ้าได้รับ 

จากทางราชการ หรอืสถานประกอบการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อง ถ่ินสระบุรี  จ ากัด แจ้ง ในแต่ละเ ดือน และส่ง

ช าระหน้ี, ช าระหุ้น หรอืเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานจ้าง และได้รับ บ าเหน็จเงิน,บ านาญ หรอืเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้

เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจาก บ าเหน็จเงิน,บ านาญ หรอืเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรอืสถานประกอบการ ตามจ านวนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ีจ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อง ถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เ ม่ือได้หักช าระห น้ีแ ก่ทาง

ราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบาง ส่วนเ ว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ หรอืปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อง ถ่ิน

สระบุร ีจ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้ส่วนราชการ / สถานที่ปฏิบัติงาน ใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับ น้ีส่ง เงิน

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนัง สือน้ีทั้งหมดแ ล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ  

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเ ก็ บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ากัด 
 

 (ลงช่ือ)...................................................ผู้แสดงเจตนายินยอม 

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

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

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

                          (ลงช่ือ).....................................................พยาน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

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

 

ใช้ส าหรับผู้กู้ 

***หมายเหตุ  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

ต าแหน่ง.......................................................... 

(นายก / ปลัด / ผู้อ านวยการคลัง) 



 
 

                    หนังสือค้ าประกันเงินกูพิ้เศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชพี 

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

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

ข้าพเจ้า..............................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี 

จ ากัด  สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................รบัราชการหรอืท างานประจ าในต าแหน่ง.................................................................. 

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

ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่...........................หมู่ที่............................ถนน...........................................ต าบล...............................................

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

 ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด ซ่ึงต่อไปหนังสือน้ีจะใช้ค าว่า 

“สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี 

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

กู้เงินจ านวน..........................บาท(......................................................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพเสรมิ 

ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  เลขที่สัญญา................./...............ลงวนัที.่....................................................และผู้กู้ได้รบัเงินไป

จากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหน้ีดังกล่าวพรอ้มดอกเบีย้และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน

อันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีน้ันด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหน้ีดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหน้ี 

อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามทีก่ล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ตาม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  น้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ันๆทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเปน็สมาชิกของสหกรณ ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจา้หลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายน้ี จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหน้ีโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด

ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหน้ีซ่ึงข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่

ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพเสริมที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันน้ัน โดยส้ินเชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บงัคับบญัชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพ่ือ

แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความในหนังสือค้ าประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

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

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

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

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

               ลงช่ือ........................................................พยาน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

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

หนังสือเงินกู้ท่ี.............../................ 

ช่ือผู้กู้.............................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันน้ีได้ท าข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 

  

......................................................เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 
 

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................ค้ าประกันกู้เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี  จ ากัด  ตามหนังสือกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพข้างต้นน้ี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.....................................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายนิยอม 

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

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

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

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  
 

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

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

ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................สมาชิกทะเบียน................เลขประจ าตัวประชาชน...................... .......... 

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

ซ่ึงได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพให้กับ.................................................................ทะเบียนสมาชิก..................ซ่ึงได้ขอกู้ เงินจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด เม่ือวันที่.......................................................จ านวนเงิน........................ .............บาท 

(..................................................................................................)  น้ัน     ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด   ทีข้่าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้  ดังน้ี 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดที่ ข้าพเจ้าได้รับ 

จากทางราชการ หรอืสถานประกอบการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อง ถ่ินสระบุรี  จ ากัด แจ้ง ในแต่ละเ ดือน และส่ง

ช าระหน้ี, ช าระหุ้น หรอืเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานจ้าง และได้รับ บ าเหน็จเงิน,บ านาญ หรอืเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้

เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจาก บ าเหน็จเงิน,บ านาญ หรอืเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรอืสถานประกอบการ ตามจ านวนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ีจ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พ นักงานส่วนท้อง ถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เ ม่ือได้หักช าระห น้ีแ ก่ทาง

ราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบาง ส่วนเ ว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ หรอืปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อง ถ่ิน

สระบุร ีจ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้ส่วนราชการ / สถานที่ปฏิบัติงาน ใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับ น้ีส่ง เงิ น

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนัง สือน้ีทั้งหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ  

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเ ก็บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด 
 

 (ลงช่ือ)...................................................ผู้แสดงเจตนายินยอม 

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

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

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

                          (ลงช่ือ).....................................................พยาน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

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

 
 

ใช้ส าหรับผู้ค  าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

ต าแหน่ง.......................................................... 

(นายก / ปลัด / ผู้อ านวยการคลัง) 



                    หนังสือค้ าประกันเงินกูพิ้เศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชพี 
 

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

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

ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ิ นสระบุรี  

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

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

ที่อยู่ปัจจุบนัเลขที่...............................หมู่ที่................................ถนน............................... ..............ต าบล.................................... 

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

 ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด ซ่ึงต่อไปหนังสือน้ีจะใช้ค าว่า 

“สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี 

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

กู้เงินจ านวน..........................บาท(............................................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ตาม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  เลขที่สัญญา................./...............ลงวันที่.....................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก

สหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหน้ีดังกล่าวพรอ้มดอกเบีย้และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอัน

เป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีน้ันด้วย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหน้ีดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหน้ี 

อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามทีก่ล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพเสริม ตาม

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ  น้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ันๆทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเปน็สมาชิกของสหกรณ ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจา้หลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายน้ี จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหน้ีโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด

ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหน้ีซ่ึงข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่

ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพเสริมที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันน้ัน โดยส้ินเชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บงัคับบญัชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพ่ือ

แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  

ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความในหนังสือค้ าประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

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

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

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

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

               ลงช่ือ........................................................พยาน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

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

 

หนังสือเงินกู้ท่ี.............../................ 

ช่ือผู้กู้.............................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันน้ีได้ท าข้ึนโดยถูกต้องแล้ว  

  

......................................................เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 
 

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................ค้ าประกันกู้เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี  จ ากัด  ตามหนังสือกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพข้างต้นน้ี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.....................................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายนิยอม 

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

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

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

ขอรับรองว่าเป็นลายมือของบุคคลที่อยู่ในเอกสารน้ีจริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  
 

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

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

ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................สมาชิกทะเบียน................เลขประจ าตัวประชาชน...................... .......... 

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

ซ่ึงได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพให้กับ.................................................................ทะเบียนสมาชิก..................ซ่ึงได้ขอกู้เงินจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด เม่ือวันที่.......................................................จ านวนเงิน.. ...................... .............บาท 

(.................................................................................... ..............)  น้ัน     ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด   ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้  ดังน้ี 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดที่ ข้าพเจ้าได้รับ 

จากทางราชการ หรอืสถานประกอบการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อง ถ่ินสระบุรี  จ ากัด แจ้ง ในแต่ละเ ดือน และส่ง

ช าระหน้ี, ช าระหุ้น หรอืเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานจ้าง และได้รับ บ าเหน็จเงิน,บ านาญ หรอืเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้

เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจาก บ าเหน็จเงิน,บ านาญ หรอืเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรอืสถานประกอบการ ตามจ านวนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ีจ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อง ถ่ินสระบุรี  จ ากัด 

แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรอืเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เ ม่ือได้หักช าระห น้ีแ ก่ทาง

ราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบาง ส่วนเ ว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ หรอืปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้อง ถ่ิน

สระบุร ีจ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้ส่วนราชการ / สถานที่ปฏิบัติงาน ใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับ น้ีส่ง เงิน

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนัง สือน้ีทั้งหมดแล้ วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ  

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเ ก็ บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ี จ ากัด 
 

 (ลงช่ือ)...................................................ผู้แสดงเจตนายินยอม 

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

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

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

                          (ลงช่ือ).....................................................พยาน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

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

 
 

ใช้ส าหรับผู้ค  าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

ต าแหน่ง.......................................................... 

(นายก / ปลัด / ผู้อ านวยการคลัง) 



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

ใบส าคัญจ่ายเงิน 

 

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

 

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

ต าแหน่ง.....................................สังกัด อบต./ทต. ....................................................ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด  ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน 

บาท สตางค์ 
 

-เงินกู้เงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

 

 

  

   

 

 ค าชี้แจง 

 

 

                                                                            ........................................................... ผู้รับเงนิ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกเพิ่มเติมแผนธุรกิจเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสรมิ 

ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 

1. ผู้เสนอโครงการ ชื่อ-สกุล..................................................................................สมาชกิเลขที่....................... 

2. ชื่อโครงการ / กิจการ......................................................................................................... ........................... 

3. ประเภทกิจการ  ผลิต    ค้าส่ง        ค้าปลีก    บริการ 

   อ่ืนๆ.......................................................................... 

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

     เป็นของตนเอง              เช่า เดือนละ...................................บาท 

5. รายละเอียดและขั้นตอนโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารที่ใช้แนบหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษ  

เพื่อประกอบอาชีพเสรมิ ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ 
 

เอกสารผู้กู้   *กรอกเอกสารให้ครบ วันที่ไม่ต้องลง พยานในเอกสารต้องลงนามมาด้วย* 

  1. ค าขอกู้เงินกู้พิเศษ เพ่ือประกอบอาชีพเสริม ตามโครงกระตุน้เศรษฐกิจฯตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด  

  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

  3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

  4. หนังสอืรับรองเงินเดอืน และเงินรายได้จากต้นสังกัด   ตอ้งระบุอายุราชการ 

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

  6. หนา้ Bookbank 

  7. ถ้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แนบสัญญาจ้าง 1 ชุด 

เอกสารผู้ค้ าประกัน 2 คน  

1. หนังสอืค้ าประกันตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด   

     2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

    4. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

 

  ***หมายเหตุ***   ผู้ค้ าประกันทั้ง 2 คน ต้องมาเซ็นเอกสาร (ใบหน้าค าขอกู้) ต่อหน้าคณะกรรมการ หรือ 

                       เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

 


