
 

 

ค าขอกูเ้งนิพเิศษเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตสมาชิก 

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

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

เรียน คณะกรรมการการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น จ ากัด 

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

เงินเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ....................................บาท ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกให้แก่สมาชิก  

เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.............................ถนน................................................... ........ต าบล............................................................ 

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

 ข้อ 3.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี ้คือ 
 

ค าเสนอค  าประกัน 
 

ล าดับ 

ท่ี 
ช่ือ – นามสกุล 

เลข

ทะเบียน 

สมาชิก 

ต าแหน่ง สังกัด 
เงินได้ 

รายเดือน 

ลายมือช่ือ 

(ผู้ค  าประกัน) 

1       

2       

 

  

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

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

 ข้อ 5.  ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก ให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ 

ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 6.  ในการขอกู้คร้ังนีคู่้สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี ้

 

 

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

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

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

 

 

รับที่.................../................ 

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

หนังสือกูท้ี่................/............... 

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

บัญชีเงินกู.้............................... 

หมายเหตุ 

ให้โอนเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจ้า ธนาคาร.................................. 

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

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

โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักค่าธรรมเนียมโอนเงิน (ถา้มี) 



(เฉพาะหน้านี เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง) 
 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
 

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

 

 

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่        เคย            ไม่เคย 

   (2) ข้อช้ีแจงอื่นๆ................................................................................................................................................... 

 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค  าประกัน 
 

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

ล าดับ

ที่ 
ช่ือผู้ค  าประกัน 

เงินได้รายเดือน 

(บาท) 

จ ากัดวงเงินค  า

ประกัน (บาท) 

การค  าประกันรายอื่น 

วงเงินค  าประกัน

คงเหลือ (บาท) ช่ือผู้กู้ 
ต้นเงินที่ค  าประกัน

คงเหลือ (บาท) 

1       

2       

 

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรอืไม่        เคย            ไม่เคย 

   (2) ข้อชีแ้จงอื่น .ๆ...................................................................................................................................................... 

 

                                                           

                                                                                   .......................................................เจ้าหน้าที ่

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

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

 

เงินได้ 

รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่า

หุ้น 

(บาท) 

จ ากัด

วงเงินกู้ 

(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้

คงเหลือ 

(บาท) 

สามัญ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

(บาท) น/ส กู้ที ่ (บาท) น/ส กู้ที ่ (บาท) น/ส กู้ที ่ (บาท) 

 

 

 

          

ขอรบัรองวา่เป็นลายมือของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารนีจ้ริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากดั 

 



 
 

หนงัสือกู้ส าหรับเงินกู้พเิศษเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 

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

 

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

ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  

สมาชิกเลขทะเบียนที่......................................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง................................................................    

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

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...............................หมู่ที่................................ถนน............................... ..............ต าบล..................................... 

อ าเภอ....................................................จังหวดั..............................................เบอร์โทรศัพท.์................................................ 
 

 ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นี้จะใช้ค าว่า สหกรณ์ 

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 
 

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

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนีโ้ดยถูกต้องแล้ว 
 

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดช าระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)   แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้

ส าหรับงวดนั้นๆ 
 

 ในกรณีทีมี่เหตุจ าเป็นที่สหกรณ์ฯ จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบีย้เงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูง

กว่าที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนตามที่เห็นสมควรเม่ือใดก็ได้  ทั้งนี้สหกรณ์ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นการล่วงหน้าแต่

ประการใด 
 

 ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเม่ือได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  

หักจ านวนเงินงวดช าระหนีซ้ึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย ความยินยอม

นีใ้ห้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนีจ้นกว่าจะได้ช าระหนีต้ามสัญญานีโ้ดยสิน้เชิงแล้ว 
 

 ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใดๆ ซึ่งก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียก

คืนเงินกู้ให้ถือว่า เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว ้
 

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ าข้าพเจ้า

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนีส้ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ตอ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน 

 ถา้ข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนีส้ินให้เสร็จสิน้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า 

หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อนได้ 
 

 ข้อ ๖. ในการกู้คร้ังนี ้  ข้าพเจ้าได้น าทุนเรือนหุ้นจ านวน...............................หุ้น เป็นเงิน...........................................บาท 

จ าน าไว้เพื่อเป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 

 

 



 

 
 

 ข้อ ๗. หากขา้พเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้า

มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนีส้ินตามสัญญานีใ้ห้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือนีทุ้กประการ 
 

 ข้อ ๘. ผู้กู้ได้รับส าเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นีไ้ว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้นี้ 

 ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

                             ลงช่ือ........................................................ผู้ให้กู้ 

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

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

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

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

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

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

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

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

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

จ านวน....................................บาท (............................................................ .....)  ตามหนังสือกู้นีไ้ปเป็นการถูกต้องแล้ว 

 

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

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

................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู ้

ข้าพเจ้าขอรบัรองตนเองวา่มีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชือ่    

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

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 
 

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

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

 

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................กูเ้งินพเิศษเพื่อพฒันาคุณภาพชวีิตสมาชกิของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกข้างต้นน้ี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.............................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ายินยอม 

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



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ีจ ากัด  
 

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

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

 

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

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง............................................................ได้กู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก  

จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบรุี จ ากัด เม่ือวันที่.................................จ านวนเงนิ.....................................................บาท 

(..................................................................................................)  น้ัน เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด        

เลขทะเบียนสมาชิกที.่.......................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กับ ส่วนราชการผู้เบิก ดังน้ี 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จ านวนที่สหกรณอ์อมทรพัย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหน้ี, ช าระหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รบับ าเหน็จหรือเงินอื่นใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักช าระหน้ีแกท่างราชการแล้ว (ถา้มี) ยินยอม

ให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด กอ่นเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมีผลต้ังแต่บัดน้ีเปน็ต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทแีละยินยอมให้สวนราชการ/สถานทีป่ฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับน้ีส่งเงินใหแ้กส่หกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถอ้ยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไว้ทีส่่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

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

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

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

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

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

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

        

ใช้ส าหรับผู้กู้ 

***หมายเหตุ  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

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

(นายก / ปลัด / ผูอ้ านวยการคลัง) 



 

                     

หนังสือค  าประกนัเงนิกู้พเิศษเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตสมาชิก 

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

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

  ข้าพเจ้า....................................................................................สมาชิกทะเบียนที่...........................อายุ.......................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง...................... ..........................

สังกัด.......................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ........................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่.... ...........

หมู่ที่...............ถนน...................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด................................

รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...........................................ได้ท าหนังสือค้ าประกันไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ซึ่งต่อไปนีใ้นหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวน..........................บาท(.......................................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 

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

ยินยอมค้ าประกันหนีด้ังกล่าวพร้อมดอกเบีย้และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีน้ั้นดว้ย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี ้

อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิกนั้นโดย

ตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนีส้ิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้

ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนีผ้ิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนีโ้ดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด

ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จา่ย ช าระหนีซ้ึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ดว้ย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ทั้งนีจ้นกว่าจะได้ช าระหนีต้ามหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จา่ยให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชิง 

ข้อ 6. หากขา้พเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรบัรองตนเองวา่มีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันนี้ได้ท าข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 

  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 
 

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

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

 

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................ค้ าประกันกูเ้งินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุร ี จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันกูพ้ิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตสมาชิกข้างต้นน้ี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

ส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.....................................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ายินยอม 

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

.....................................................................ผูค้้ าประกนั 

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

 

ขอรบัรองวา่เป็นลายมือของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารนีจ้ริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากดั 

 



 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ีจ ากัด  
 

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

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

ตามทีข้่าพเจ้า...................................................................สมาชิกทะเบียน................เลขประจ าตัวประชาชน................................ 

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

ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชกิให้กับ........................................................ ทะเบียนสมาชิก......................... 

ซึ่งได้ขอกูเ้งินจากสหกรณอ์อมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิน่สระบรุี จ ากัด เม่ือวันที.่................................จ านวนเงิน.................................บาท 

(..................................................................................................)  น้ัน     ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งใหส้หกรณ์

ออมทรพัย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด   ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้  ดังน้ี 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทา งราชการตาม

จ านวนที่สหกรณอ์อมทรพัย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหน้ี, ช าระหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รบับ าเหน็จหรือเงินอื่นใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักช าระหน้ีแกท่างราชการแล้ว (ถา้มี) ยินยอม

ให้หักเงินส่งให้แก ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด กอ่นเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมีผลต้ังแต่บัดน้ีเปน็ต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทแีละยินยอมให้สวนราชการ/สถานทีป่ฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับน้ีส่งเงินใหแ้กส่หกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถอ้ยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไว้ทีส่่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

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

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

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

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

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

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

        

ใช้ส าหรับผู้ค  าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ 

รับทราบ 

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

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

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

(นายก / ปลัด / ผูอ้ านวยการคลัง) 



 

                     

หนังสือค  าประกนัเงนิกู้พเิศษเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตสมาชิก 

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

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

  ข้าพเจ้า....................................................................................สมาชิกทะเบียนที่................. ..........อายุ.......................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง................................................

สังกัด.......................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ........................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่...............

หมู่ที่...............ถนน...................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด.................... ............

รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...... .....................................ได้ท าหนังสือค้ าประกันไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ซึ่งต่อไปนีใ้นหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

กู้เงินจ านวน..........................บาท(.......................................................) ตามหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 

เลขที่สญัญา............./.............ลงวันที่...................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า

ยินยอมค้ าประกันหนีด้ังกล่าวพร้อมดอกเบีย้และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีน้ั้นดว้ย 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี ้

อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อสวัสดิการสมาชิกนั้นโดย

ตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนีส้ิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้

ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด

พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว

ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนีผ้ิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนีโ้ดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนอื่นใด

ของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จา่ย ช าระหนีซ้ึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อ

สหกรณ์ดว้ย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่

ตลอดไป ทั้งนีจ้นกว่าจะได้ช าระหนีต้ามหนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิน้เชิงแล้ว 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จา่ยให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชิง 

ข้อ 6. หากขา้พเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรบัรองตนเองวา่มีสถานภาพโสดไม่มีคู่สมรส 

ลงชื่อ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว และลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันนี้ได้ท าข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 

  

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 

 

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

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง..............................................................ค้ าประกันกูเ้งินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ตามหนังสือค้ าประกันกูพ้ิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกข้างต้นน้ี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้

เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

.....................................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ายินยอม 

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

.....................................................................ผูค้้ าประกนั 

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

 

ขอรบัรองวา่เป็นลายมือของบุคคลทีอ่ยู่ในเอกสารนีจ้ริง 

ลงชื่อ 

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

คณะกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากดั 

 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี  

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุร ีจ ากัด  
 

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

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

 

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

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

ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกูพ้ิเศษเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชกิให้กับ........................................................ ทะเบียนสมาชิก......................... 

ซึ่งได้ขอกูเ้งินจากสหกรณอ์อมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิน่สระบรุี จ ากัด เม่ือวันที.่................................จ านวนเงิน.................................บาท 

(..................................................................................................)  น้ัน     ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งใหส้หกรณ์

ออมทรพัย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด   ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้  ดังน้ี 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม

จ านวนที่สหกรณอ์อมทรพัย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหน้ี, ช าระหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รบับ าเหน็จหรือเงินอื่นใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินหัก

เงินจากบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้ง

และส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักช าระหน้ีแกท่างราชการแล้ว (ถา้มี) ยินยอม

ให้หักเงินส่งให้แก ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด กอ่นเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมน้ีมีผลต้ังแต่บัดน้ีเปน็ต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะ

ได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ทราบเป็นหนังสือโดยทันทแีละยินยอมให้สวนราชการ/สถานทีป่ฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับน้ีส่งเงินใหแ้กส่หกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถอ้ยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไว้ทีส่่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่สามเก็บไว้

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

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

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

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

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

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

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

        

ใช้ส าหรับผู้ค  าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

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

(นายก / ปลัด / ผูอ้ านวยการคลัง) 



 

 

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิน่สระบุรี  จ ากดั 

ใบส าคญัจ่ายเงนิ 

 

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

 

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

ต าแหน่ง.....................................สังกัดที่อยู่......................................................ได้รับเงินจากสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด  ดังรายการต่อไปน้ี 
 

รายการ 
จ านวนเงนิ 

บาท สตางค ์

 

 

 

  

                                                              รวม                 

 

 ค าชี แจง 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

**เอกสารที่ใช้แนบหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติสมาชิก** 

เอกสารผู้กู้   *กรอกเอกสารให้ครบ วันที่ไม่ต้องลง พยานในเอกสารต้องลงนามมาดว้ย* 

  1. ค าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด  

  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

  3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

  4. ใบ งด.2 (ใบหักหน้าฎีกา) 3 เดอืนลา่สุด 

  5. หน้า Bookbank 

เอกสารผู้ค  าประกัน 2 คน  

    1. หนังสือค้ าประกันตามแบบของสหกรณ์ 1 ชุด   

    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

    3. กรณีมีคู่สมรส แนบทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด 

เอกสารท าประกัน 

    1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน 1 ชุด  

    2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์ 1 ชุด  

   

  ***หมายเหตุ***  

         ผู้ค้้าประกันทั้ง 2 คน ต้องมาเซ็นเอกสาร (ใบหน้าค้าขอกู้) ต่อหน้าคณะกรรมการ  หรอื  เจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น 

 

 

 


