
ค าขอกู้เงินฉุกเฉนิ (ATM) 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิน่สระบรีุ จ ากัด 
 

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

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

เรียน คณะกรรมการการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิ่น จ ากัด 

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

เลขท่ีบัตรประชาชน................................................................. อายุ ..................ปี รับราชการหรือท างานประจ าใน

ต าแหนง่.................................. สงักดั ......................................... ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน ..................................บาท 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ................ หมู่ท่ี ............. ถนน ............................. ต าบล ......................... อ าเภอ.......................  

จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... หมายเลขโทรศัพท์................................. ...ขอเสนค าขอกู้เงิน

เพื่อเหตุฉุกเฉิน(ATM) ดังต่อไปนี ้  

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

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

 ข้อ 2.  ข้าพเจ้าสัญญาวา่จะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนงวดละ..............................บาท (พร้อมด้วยดอกเบ้ีย)

เป็นจ านวน...........งวด (สูงสุดไม่เกิน 12 งวด) ในอัตราร้อยละ....................ต่อปี ตั้งแต่เดือน..............................เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 

ช่ือ – นามสกุล 
ทะเบียน 

สมาชิก 
ต าแหน่ง 

สังกัด 

อบต. / ทต. 

เงนิได้ 

รายเดือน 

ลายมือช่ือ 

(ผู้ค้ าประกัน) 

      

  
 

                                                                ลงชื่อ........................................................ผู้กู้  

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

                                                                ลงชือ่........................................................พยาน  

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

 

 

 

 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ ความเห็นของผู้มีอ านาจ 

 

  ผู้ขอกู้มีวงเงินกู้ฉกุเฉนิเอทีเอ็ม                จ านวน...............................บาท 

  เห็นสมควรอนุมัติวงเงินกู้ฉกุเฉินเอทเีอ็ม   จ านวน................................บาท 
 

ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

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

 

 

  อนุมัติวงเงินกู้  จ านวน..............................................บาท 

  ไม่อนุมัติเพราะ.............................................................. 
 

ลงชื่อ................................................ประธานฯ/ผู้จัดการ 

              (.................................................) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้กู้มีเงินรายได้คงเหลือสุทธิ 

   เพียงพอให้หักได้ครบถ้วน 

   ไม่เพียงพอให้หัก 

 

ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าหนว่ยงานผู้เบิกเงิน    

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

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



หนังสอืสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ATM) 

 

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

ท าท่ี.................................................. 

 วันท่ี.................เดือน............................พ.ศ............... 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................สมาชิกเลขทะเบียน............................ 

เป็น     ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า     พนักงานจ้างตามภารกิจ      ลูกจ้างท่ัวไป      เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ฯ   

 ต าแหนง่...............................สังกัด (อบต./ทต.)......................................... อยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ท่ี.....................

ซอย......................ถนน...............................ต าบล................................................อ าเภอ..............................................

จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.........................เบอร์โทรศัพท์................................................  ซึ่งต่อไปนี ้ เรียกว่า  

“ผู้กู้”  ได้ท าหนังสือเงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ATM)   ไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ซึ่ง

ต่อไปนีเ้รียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี้ 

       1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ 2 เทา่ของเงินเดือน  แต่ไม่เกินจ านวน  100,000  บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

2.  ผู้กู้ตกลงว่าจะช าระหนี้ตามข้อ 1  เป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน (ยกเว้นงวดสุดท้าย)  ทุกวันสิ้นเดือนของทุก

เดือนจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิน้ภายใน 12 งวดเดือน  นับจากวันท่ีผู้ให้กู้โอนเงินครั้งสุดท้ายเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ของผู้กู้    พร้อมดอกเบ้ียในอัตราท่ีผู้ใหกู้้ก าหนด   โดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากต้นเงินค้างช าระเป็นรายวัน   หากภายหลังวัน

ท าสัญญานี ้ ผู้ให้กู้เปลีย่นแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้   ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบ้ียตามสัญญานี้   ในอัตราดอกเบ้ียท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงได้ทันที   โดยผู้ให้กู้ไม่ตอ้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้แก่ผู้กู้แตอ่ย่างใด     

3.  หนังสือเงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ATM)   มีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันท่ีท าหนังสือกู้นี้ เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว 

หากผู้กู้ประสงค์จะกู้เงินฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ATM) อีก ต้องท าค าขอกู้และหนังสือกู้ฉบับใหม่ 

 ในกรณีมีเหตุอันสมควรอาจบอกเลิกหนังสือกู้เงินฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ATM)   ก็ได้   และผู้กู้ตกลงจะส่งคืนต้นเงินกู้

พร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ 

 4.   ผู้กู้ตกลงยินยอมใหเ้จ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินเดือนหรือเงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจ้างจะพึง

จ่ายใหผู้้กู้หักเงินดังกล่าวช าระหนี้เป็นงวดรายเดือนทุกวันสิน้เดือนแก่ผู้ให้กู้ 

 5.    หากผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ ถ้าผู้กู้ไม่จัดการช าระคืนเงินกู้พร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันที 

ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือน หรือบ านาญ หรือบ าเหน็จ หรือเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือ

เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจ้างจะพึงจ่ายให้ผู้กู้หักเงินดังกล่าวช าระคืนต้นเงินกู้และ

ดอกเบ้ียใหแ้ก่ผู้ใหกู้้ใหเ้สร็จสิน้ก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืนได้ 

ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือเงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ATM) แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า

พยาน ตามวัน เดือน ปี ท่ีระบุไวข้้างต้น 

(ลงชื่อ).............................................ผูใ้หกู้้  (ลงชื่อ)...................................................ผูกู้้ 

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

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

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

 

 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด  
 

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

                                                                          วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ. ..................... 
 

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

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

ได้กู้เงินประเภทเงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็มจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  เมื่อวันท่ี..........................

จ านวนเงิน............................................บาท (............................................. ................................)  นั้น  เป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด    เลขทะเบียนสมาชิกท่ี.................................. มีความประสงค์ให้

ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี   จ ากัด   ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก    จึงมี

หนังสือใหยิ้นยอมไวก้ับ ส่วนราชการผู้เบิก   ดังนี ้

ข้อ 1. ยินยอมใหเ้จ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทาง

ราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น 

หรือเงินอ่ืนใดแล้วแตก่รณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้

เจ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทน

ข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการ

แล้ว (ถ้ามี) ยินยอมใหห้ักเงินสง่ใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนีม้ีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือ

บางส่วนเวน้แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือ

ยินยอมฉบับนีส้่งเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท า

หนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใ นหนังสือนี้

ท้ังหมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ให้ถ้อยค า              (ลงชื่อ)........................................พยาน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

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

(ลงชื่อ)................................................พยาน (ฝ่ายผู้กู)้       

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



 

 

 
 

หนังสือค้ าประกันเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉนิ(ATM) 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิน่สระบรีุ จ ากัด 
 

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

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

 

 ขา้พเจ้า...........................................................................สมาชิกเลขที.่..........................อายุ................ป ี

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ........................................................ ................เป็น ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/

ลูกจ้าง/อืน่ๆ (ระบุ)........................ ต าแหนง่.........................................สังกัด.................................ได้รับเงินเดอืน/ 

ค่าจ้างเดอืนละ........................บาท  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................หมู่ที่.................ซอย............................. 

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

รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์..................................ได้ท าหนังสือค้ าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน

ดังตอ่ไปนี้ 

 ขอ้ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้..........................................................กู้เงนิ จ านวนเงนิกู.้.........................บาท 

(..............................................................) ตามหนังสอืกู้ส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(ATM)................/.................. 

ลงวันที่................................... ..........นั้น และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ า

ประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบีย้  

 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าว ตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งงวด

ช าระหนี้อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุ

ฉุกเฉินนัน้ โดยตลอดแล้วขา้พเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน ตลอดจนภาระติดพัน 

จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ขอ้ 3. ขา้พเจ้ายอมรับผูกพันวา่ การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะใดๆ ไม่เป็นเหตุให้

ขา้พเจ้าหลุดพน้จากการค้ าประกันรายนี้  จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ

ด าเนนิการของสหกรณ์ เห็นสมควรเขา้เป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนั งสือบอกกล่าวให้แก่

ขา้พเจ้าแลว้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขา้พเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้

จ่ายเงินได้รายเดอืนและเงินอื่นใดของขา้พเจ้า หักจ านวนเงนิ ณ ที่จา่ย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้แก่สหกรณ์

จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต้อสหกรณ์ด้วย ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอม ให้หักเงินได้ราย

เดอืนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนีม้ีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสอืกู้เงิน

เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกัน โดยสิ้นเชิงแล้ว 

 

 

 



 

 

 ขอ้ 5. ขา้พเจ้าได้ท าหนังสอืยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดอืน และเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้

ให้สหกรณ์เพื่อแสดงตอ่หนว่งงานตน้สังกัด ของขา้พเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้ สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์ได้รับช าระ

หนี้จนสิ้นเชิง 

 ขอ้ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ไดแ้จ้งไว้ในหนังสอืนี้ ขา้พเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยทันที 

 ขา้พเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสอืค้ าประกัน โดยตลอดแล้วเห็นวา่ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 
 

 

      ลงชื่อ...................................................ผู้ค้ าประกัน  

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

       ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

       ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที ่

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด  
 

                                                                                          เขียนที ่อบต. / ท.ต. ................................... 

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

 

ตามที่ข้าพเจ้า...........................................................................................สมาชิกทะเบยีน..........................................

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

สังกัด (อบต./เทศบาล) .......................... ซึ่งได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้เพื่อฉุกเฉิน(ATM)ให้กับ.................................. .................

ทะเบยีนสมาชิก.................ซึ่งได้ขอกู้เงนิจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เม่ือวันที่.............................

จ านวนเงนิ.....................................บาท (..............................................................)  นั้น   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ส่วนราชการ

หักเงนิและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด   ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงินบ านาญ , บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่

ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ หรือสถานประกอบการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งใน

แต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทน

ข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงานจ้าง และได้รับ บ าเหน็จเงิน,บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้า

ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจาก บ าเหน็จเงิน ,บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือสถาน

ประกอบการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงนิเดือน, ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน , เงนิบ านาญ , บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักช าระหนี้

แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงนิส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน

เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้ส่วนราชการ / สถานที่ปฏิบัติงาน ใหม่หักเงิน ต่างๆ ตามหนังสือ

ยินยอมฉบับนี้ส่งเงนิให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือ

ยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

ใช้ส้าหรับผู้ค ้าประกัน 

***หมายเหตุ  หนังสือนี้ท าข้ึน 3 ฉบับ 

 

รับทราบ 

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

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

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

(นายก / ปลัด / ผู้อ านวยการคลัง) 

 ลงชื่อ............................................ผู้แสดงเจตนายินยอม 

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

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

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

ลงชื่อ............................................เจ้าหนา้ท่ี 

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

 

 



 

 

 

ค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกัน 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิน่สระบรีุ จ ากัด 
 

 ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เข้า

เข้าโดยชัดเจน หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนท่ีจะท าสัญญาค้ าประกัน 

 การท่ีผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกัน กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เพื่อค้ า

ประกันหนีต้ามสัญญากู้เงินเลขท่ี............../............ ..วันท่ี.............................ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด กับ นาย/นาง/นางสาว.....................................................................(ผู้กู้) ผู้ค้ าประกันจะมีความรับ

ผิดตอ่ผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างจ ากัดไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน 

 2. ผู้ค้ าประกันจะรับผิดตอ่ผู้ให้กู้ภายในวงเงินท่ีผู้กู้ค้างช าระกับผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน และอาจจะต้องรับผิด

     ชดเชยดอกเบ้ียอ่ืนๆอีกด้วย 

 3. ผู้ค้ าประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 

 4. ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้ 

 5. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ผู้ให้กู้มีสทิธเิรียกร้อง และบังคับใหผู้้ค้ าประกันช าระหนี้ ท้ังหมดท่ีผู้กู้ค้างช าระ โดยผู้ให้

     กู้ไม่จ าเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน 

 6. เป็นสัญญาค้ าประกันเพื่อกิจการต่อเนื่องกันไปหลายคราวไม่จ ากัดเวลา ท่ีผู้ค้ าประกันไม่สามารถยกเลิกเพิก

     ถอนได้ 

 7. ผู้ค้ าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ า

      ประกันยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาค้ าประกัน 
 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตอืนแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไวเ้พื่อเป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

ลงชื่อ....................................................เจ้าหนา้ท่ี 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ้ากัด 

ใบส้าคัญจ่ายเงิน 

 

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

 

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

ต าแหนง่.....................................สังกัดที่อยู่......................................................ไดร้ับเงินจากสหกรณอ์อมทรัพย์

พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ดังรายการตอ่ไปนี้ 

 

รายการ 
จ้านวนเงิน 

บาท สตางค ์
 

-เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

 

 

  

                                                              รวม                 

 

 ค้าชี แจง 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารการย่ืนกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม (ATM) 

    

ผู้กู้ 

- ค าขอกู้ฉุกเฉินตามแบบของสหกรณ์ 1 ฉบับ 

- ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

- สลปิเงินเดอืน 1 เดอืน (เดอืนล่าสุด) 

- หนา้สมุดบัญชีเงนิฝากธนาคารกรุงไทย  (Bookbank) ทั้งนี้ต้องมีบัตรATM กรุงไทยเท่านัน้ 

ผู้ค้ าประกัน 

- ส าเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 

 

 

 

 

 

 


