
  
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารเงินกู้สามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จํากัด 

 

 

ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)  ............................................................. ทะเบียนสมาชิก ........................... ตําแหน่ง ..................................... 
สังกัด ................................................  อําเภอ ................................................. จังหวัด ......................................... โทร.  .......................................... 

 

เอกสารประกอบการขอกู้เงินสามญั 
 

๑.  หนังสือขอกู้เงินสามัญ       ����  มี  ����  ไม่มี 
 

๒.  หนังสือสัญญากู้เงินสามัญ       ����  มี  ����  ไม่มี 
 

๓.  หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู้สามัญ      ����  มี  ����  ไม่มี 
 

๔.  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้ ของผู้กู้ และผู้ค้ํา   ����  มี  ����  ไม่มี 
 

๕.  รายการแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง  ของผู้กู้ และผู้ค้ํา  
        ย้อนหลัง 3 เดือน  (ให้แสดงรายการ รายรับ – รายจ่าย แยกเป็นรายการอย่างละเอียด  
        พร้อมให้ ผอ.การคลัง หรือหัวหน้าการคลัง หรือปลัดฯ หรือนายกฯ เซ็นรับรอง)  ����  มี  ����  ไม่มี 
 

 

๖.  สําเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ  และทะเบียนบ้าน ของผู้กู้   ����  มี  ����  ไม่มี 
 

๗.  สําเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ  และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ํา   ����  มี  ����  ไม่มี 
 

๘.  สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบ้านคู่สมรส ของผู้กู้ ����  มี  ����  ไม่มี 
 

๙.  สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมด้วยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบ้านคู่สมรส ของผู้คํ้า ����  มี  ����  ไม่มี 
 

                   ๑๐.  สําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)      ����  มี  ����  ไม่มี 
 

                   ๑๑.  สําเนาอื่น ๆ เช่น สําเนาใบหย่า, สําเนาการเปล่ียนชื่อ-สกุล ฯลฯ  (ถ้ามี)  ����  มี  ����  ไม่มี 
 

(หลักฐานประกอบการขอกู้เงินสามัญ จะต้องเป็นสําเนาท่ีมีภาพชัดเจน สําเนาบัตรประจําตัวไม่หมดอายุ  มีการรับรองสําเนาทุกฉบับ) 
 
 

หากไม่ได้รับการอนุมัติ : 
 

๑. ให้ตรวจสอบรายการเอกสารไม่สมบูรณ์ และส่งเฉพาะรายการท่ีผิดหรือท่ีเกี่ยวข้องมาเพ่ิมเติม  ทางสหกรณ์จะไม่ส่งเอกสารคืนให้สมาชิก 
 

๒. ในกรณีท่ีมียอดค้างชําระของผู้กู้หรือผู้คํ้า  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับใบแจ้งหน้ี หรือการออกใบเสร็จ  กรุณาให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนข้อมูลสมาชิกท่ี
รับผิดชอบจังหวัดท่ีผู้กู้หรือผู้คํ้าสังกัดอยู่ เพ่ือสอบถามยอดเงินท่ีถูกต้อง  ท้ังน้ี ผู้กู้และผู้คํ้าต้องไม่มียอดค้างชําระและมีประวัติการชําระเงินท่ี
ต่อเน่ืองกัน  จึงเสนอช่ือเพ่ือขออนุมัติเงินกู้ได้ 

 

๓. สมาชิกท่ีมีประวัติค้างชําระค่าหุ้นหรือเงินกู้ต่อเน่ืองกัน   ต้องทําประวัติการชําระให้ต่อเน่ืองกันอย่างน้อย  12  งวดขึ้นไป  จึงจะเสนอช่ือเพ่ือ
ขออนุมัติเงินกู้ได้   ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาประวัติการชําระย้อนหลังของสมาชิกจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเงินกู้ด้วย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเงินกู้ทุกฉบับให้เขียนด้วยลายมือ ห้ามพิมพ์ 
สหกรณ์รับเอกสารเงินกู้ทางจดหมายเท่านั้น ไม่รับสําเนาหรือการส่งทางโทรสาร 

เอกสารมีอายุ ๔ เดือนนับแต่เดือนท่ีลงรับเอกสาร เม่ือครบอายุเอกสารแล้ว ฝ่ายเงินกู้จะทําลายเอกสารและไม่ส่งคืนสมาชิก 



 
 
 
 
  

      หนังสือขอกู้เงินสามญั 
 
 

เขียนท่ี………………….………………………….……………… 
       
 

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

เรยีนเรยีนเรยีนเรยีน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จํากัด 
 

ข้าพเจ้า...................................................................   เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� อายุ …....…ปี 
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี ……...… ระดับ ......  เงินเดือน………….…บาท   ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ ...............  ตําแหน่ง…………………….…..… สังกัด....................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี..…..…… ถนน……………………… หมู่ท่ี……….. ตําบล/แขวง ........................  อําเภอ/เขต .....................… จังหวัด ….……………............ 
รหัสไปรษณีย์ ............... โทรศัพท์ …………………………… มือถือ………………………………………   ขอเสนอคําขอกู้เงินประเภทสามัญเพ่ือพิจารณาดังน้ี : : : : ---- 

 

ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จํานวน ………………………..……..…….บาท (…………….………………………………………………………………) เพ่ือนําไปใช้จ่ายดังต่อไปน้ี 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โดยมี      [  ] สมาชิก   [  ] ค่าหุ้นในสหกรณ์    ส้ินสุดเพียง…………………………………………….…   จํานวนเงิน………………………………….....…………บาท 
            [  ] เงินฝาก   [  ] ประจํา      [  ] ออมทรัพย์    เลขท่ี…………………………………………          ค้ําประกนัเงนิกูจ้ํานวนนี้ค้ําประกนัเงนิกูจ้ํานวนนี้ค้ําประกนัเงนิกูจ้ํานวนนี้ค้ําประกนัเงนิกูจ้ํานวนนี ้
 

๑. ……..……………………………………………….. (ผู้คํ้าฯ)  เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� อายุ …..…..ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี .................. ระดับ .............   เงินเดือน ……….…..… บาท   ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ. ……………………… ตําแหน่ง ………….………………….    
สังกัด……………………………………………………..…… โทรศัพท์……………….……………………….มือถือ……………………………………… 
 

๒. ……..……………………………………………….. (ผู้คํ้าฯ)  เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� อายุ …..…..ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี .................. ระดับ .............   เงินเดือน ……….…..… บาท   ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ……………………….  ตําแหน่ง ……..…….…….………….    
สังกัด……………………………………………………..…… โทรศัพท์……………….……………………….มือถือ……………………………………… 
 

๓. ……..……………………………………………….. (ผู้คํ้าฯ)  เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� อายุ …..…..ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี .................. ระดับ .............   เงินเดือน ……….…..… บาท   ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ ………….…………… ตําแหน่ง ………….……..…….…….    
สังกัด……………………………………………………..…… โทรศัพท์……………….……………………….มือถือ……………………………………… 
 

ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ตกลงว่าจะใช้คืนต้นเงินกู้       เป็นงวดรายเดือนพรอ้มด้วยดอกเบ้ียเท่ากัน        เป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบ้ียเท่ากัน                 
ในอัตราตามประกาศของสหกรณ์  เป็น  จํานวน .................... งวด  (ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด)         
 

ข้าพเจ้าได้ทําหนังสือสัญญากู้เงินพร้อมด้วยหนังสือสัญญาคํ้าประกันตามแบบท่ีกําหนดมาพร้อมน้ี และเม่ือได้รับเงินกู้แล้ว   ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติ
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด ทุกประการ 
 

                                (ลงช่ือ)………………………………….......................ผู้ขอกู้ 
                                     (…….……………………………...................................)                                

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา............................................................................................ 
 

                                (ลงช่ือ)...…………………………………....................ผู้บังคับบัญชา 
                                     (..………………………..............................................) 
        ตําแหน่ง (หัวหน้าฝ่าย/ชํานาญการ/ระดับ 6/นายกฯ) ระบุ………………………….……………………….…………….… 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์) 
ผู้ขอกู้ได้ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนในอัตราเดือนละ ………….…………. บาท   ผู้ขอกู้ได้ซ้ือหุ้นเพ่ิม ใบเสร็จเลขที…่…………………  ลงวันที…่…………….…   เป็นเงิน ........................... บาท 
ขณะนี้ผู้ขอกู้มีหุ้นในสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งส้ิน ……………………………………………..บาท      ผู้กูม้ีหนีอ้ยู่กับสหกรณ์  ดังต่อไปนี ้   [  ] พิเศษ  ............................................................ บาท 
[  ] สามัญ ....……………….……………………… บาท        [  ] ฉุกเฉิน …….……….…………………………….. บาท       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  ……….…….…….………………………………………….  บาท 
ผู้กู้ชําระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน      [  ] ต่อเนือ่ง       [  ] ไม่ต่อเนื่อง         ขอ้ช้ีแจงอื่น ๆ ...……………………………….……………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………….....................................    วงเงินกู้สามัญเดิม ....................................... บาท    ผ่อนชําระแล้ว ..................... งวด 
  

         (ลงช่ือ).....................................................เจ้าหน้าท่ี 
                (......................................................................) 
                     (ลงช่ือ).....................................................หน.ฝ. / ผช.ผจก. 
                                       (......................................................................) 
 
 

ผู้กู้ประสงค์ให้สหกรณ์จา่ยเงินกู้ดังนี ้โปรดเลือก 
โดย [ ] มารับเช็คด้วยตนเอง [ ] โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู ้
ธนาคาร ............................  สาขา …………………………………….. 

เลขท่ี  ���-�-�����-� 
 

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ขอสําเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 

เลขที่รับ................................................. 
วันที่............./......................./................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ........................................ 

สัญญาเลขท่ี…….……………..………………. 
ลงวันท่ี.......... /……………..…/……………. 

มติคณะอนุกรรมการเงนิกู ้ครั้งท่ี …........../…..……......  
เม่ือวันท่ี……………..../……………………......./…..……........ 
อนุมัติ........................................................................... บาท 
ลงช่ือ.............................................. เลขานุการอนุกรรมการ 
ลงช่ือ.......................................................................ผู้จัดการ 

หมายเหตุ :  
๑. ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ด้วยหมึกสีนํ้าเงิน 
๒. กรณีมีการแก้ไข ให้ใช้วิธีขีดฆ่า และเซ็นชื่อกํากับ (ห้ามใช้นํ้ายาลบคําผิด) 
๓. วงเงินกู้ไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใชส้มาชิกคํ้าประกัน ๑ – ๓ คน 
๔. วงเงินกู้เกิน     ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใช้สมาชิกคํ้าประกัน ๒ – ๓ คน 
๕. วงเงินกู้เกิน     ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใช้สมาชิกคํ้าประกัน  ๓  คน 
     



 
 
 

 
 
 
 

�����������	
���ก��	���  
 

 

ท่ี……... /………………. 

เขียนท่ี ...................………………………………………… 
 

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

ข้าพเจ้า ………………………………….………………………  เลขประจําตัวประชาชน  ---- อายุ ……….….. ปี  
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี …………  ระดับ .......  เงินเดือน ....………… บาท  ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ ...............  ตําแหน่ง………………… สังกัด ............................. 
ท่ีอยู่  บ้านเลขท่ี ………… หมู่ท่ี ……..  ซอย…………………………  ถนน ………………………… ตําบล/แขวง …………………………… อําเภอ/เขต …..……………………
จังหวัด……………………………… โทรศัพท์……………………………………… มือถือ ……..…………………………… 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ขอทําหนังสือสัญญากู้ยืมเงินให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จํากัด ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “ผู้ให้กู้” ดังน้ี  

 

ข้อ ๑. ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นจํานวนเงิน ……………………………………..บาท (……………………………………………………………………….……………)  
โดยมี   [  ] สมาชิก  ๑).……………………………………………………………… ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี .................. (ผู้คํ้าประกัน)    
              ๒)..………………………………………………………….…. ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี .................. (ผู้คํ้าประกัน)    

         ๓)..…………………………………………………………..… ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี .................. (ผู้คํ้าประกัน)    ค้ําประกัน 
 
 

      [  ] ค่าหุ้นในสหกรณ์……………………………………….บาท       [  ] เงินฝาก  [  ] ประจํา  [  ] ออมทรัพย์  เลขท่ี …………………       ค้ําประกัน 
 

ข้อ ๒. ผู้กู้ตกลงว่าจะใช้คืนต้นเงินกู้       เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบ้ีย      เป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบ้ียเท่ากัน                 
ในอัตราตามประกาศของผู้ให้กู้เป็น จํานวน ................................. งวด (ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบงวด)  โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินได้ ในวันจ่ายเงินได้เพ่ือ
ผ่อนชําระให้ผู้ให้กู้จนครบถ้วนตามสัญญา และผู้กู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง และมติต่าง ๆ ของผู้ให้กู้ทุกประการ 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีผู้ให้กู้จะต้องเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้เพ่ิมอัตราดอกเบ้ียสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามท่ีเห็นสมควร
เม่ือใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  

ข้อ ๓. ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ถ้าผู้กู้ต้องพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างของหน่วยงานต้นสังกัด  และยังผ่อนชําระเงินกู้ไม่หมด  ผู้กู้ 
จะชําระเงินท่ียังค้างอยู่พร้อมดอกเบ้ียให้จนครบถ้วนทันทีท่ีพ้นสภาพดังกล่าว   โดยยินยอมให้หน่วยงานท่ีจ่ายเงินหักเงินได้เบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ 
เงินตอบแทน  โบนัส  เงินสะสม และหรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีสิทธิได้รับเพ่ือเป็นการชําระหน้ีเงินกู้ส่วนท่ีขาดอยู่ และถ้ายังขาดจํานวนอยู่อีกเท่าใดผู้กู้จะ
รับผิดชอบชดใช้ให้จนครบเต็มจํานวนท่ีได้กู้ไป  

ข้อ ๔. ผู้กู้เป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากเงินได้หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีจะได้รับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ    
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ผู้ให้กู้ หรือหน่วยงานท่ีผู้กู้สังกัดท้ังหมดหรือบางส่วน   ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้         
หักชําระหน้ีได้ตามสิทธิท่ีมีอยู่จริง โดยขอให้กองทุนและหน่วยงานน้ัน ๆ ดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์น้ี  

สัญญาน้ีได้ทําขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ
ต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคัญ  
 

(ลงช่ือ) ................................................ ผู้กู้/ผู้รับเงิน 
    (………………………………..……………………….) 

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

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

                                                              (…………………………………………………..……) 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย
แต่อย่างใด  
 
ลงช่ือ...........................................................................ผู้กู้ 
     (.............................................................................)  
 

คํายินยอมของคู่สมรส 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให.้...........................................................  
กู้เงินสามัญจาก สหกรณ์ออมทรัพย ์สถ.จํากัด ได้  
 

 
.............................................................................คู่สมรส  
(...................................................................................)  
 

สําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ได้ตรวจสอบลายมือช่ือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน
ตรงกันทุกประการแล้ว 
 

................................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 

…............................................................ผู้จัดการ 



 (��ก���	
���ก�������ก��)  

สําหรับผู้กู้ 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จํากัด  
 

เขียนท่ี..........................................................  
อําเภอ......................... จังหวัด.....................................  

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

ข้าพเจ้า ....................................................................................  เบอร์โทร ...................................................  อายุ …........... ปี            
ปัจจุบันอยู่บ้าน   เลขท่ี ...........................  หมู่ท่ี .............   ตรอก/ซอย ……....................................  ถนน ...........................................................             
ตําบล/แขวง ......................................................  อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ...........................................................  
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ เลขสมาชิกท่ี ………...................... E.mail………………………………………………………………… 
 

มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ
....................................................................... ดังน้ี  

 

ข้อ ๑. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจํานวนท่ี
สหกรณ์ แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชําระหน้ี ชําระค่าหุ้น หรือเงินอื่น แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน  

 

ข้อ ๒. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหัก
เงินบําเหน็จท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณ์ แจ้งและส่งเงินจํานวนน้ันให้ สหกรณ์ แทนข้าพเจ้า  

 

ข้อ ๓. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักชําระหน้ีแก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม
ส่งให้หักเงินให้สหกรณ์ ก่อนเป็นอันดับแรก  

 

ข้อ ๔. หนังสือยินยอมน้ีให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยมี นายกฯ,ปลัด,และหัวหน้าส่วนการคลังของส่วนราชการสังกัด
หน่วยงานของผู้กู้เป็นผู้รับคํายินยอม และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คํายินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็น
หนังสือจากสหกรณ์  

 

ข้อ ๕. กรณีข้าพเจ้าโอนย้ายไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการอื่น ข้าพเจ้ายินดีให้องค์กรหรือหน่วยงาน
ราชการท่ีข้าพเจ้าย้ายสังกัดหักเงิน ตามข้อ ๑. ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน  

ข้อ ๖. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพ่ือชําระเบ้ียประกันจากเงินท่ีอนุมัติ และปีถัดไปหักจากเงินปันผลเฉล่ียคืน 
 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแล้ว         
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

 

หนังสือฉบับน้ีทําขึ้นจํานวน ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จํากัด  ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้าเพ่ือเป็นหลักฐานด้วยแล้ว  

 
ลงช่ือ............................................................. ผู้ให้คํายินยอม(ผู้กู้)   
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (ผอ.คลัง)    
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (ปลัด) 
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (นายกฯ)  
     (................................................................)  

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

 
ลงช่ือ.............................................................พยาน 

                (................................................................) 
** กรณีสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้อํานวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับคํายินยอม 

เลขท่ี …........................./๒๕............. 

สําหรับ จนท.สอ.สถ. 
 
เรียน   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์                   
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด 
 

          
         ฝ่ายเงินกู้ได้รับหนังสือยินยอมน้ีแล้ว 
 

         เม่ือวันท่ี ............................................. 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 



 

 
 
 

 
 
 

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
 
ท่ี…...….../……………. 

 

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

ข้าพเจ้า…………………………………………………....... เลขประจําตัวประชาชน  ----   อายุ …….…..ปี 
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี ………..…  ระดับ .......  เงินเดือน ........…………บาท  ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ ......................  ตําแหน่ง……….……….…..……….  
สังกัด ..…………………………………………………   โทรศัพท์……………………………………......  มือถือ ........................................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี…………. หมู่ท่ี….…..  ซอย……….…..  ถนน……….….………...  ตําบล/แขวง.…...……..……  อําเภอ/เขต…………..……………
จังหวัด .......………………………….. โทรศัพท์………………………………………  มือถือ……………………………………………  
ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ขอทําหนังสือสัญญาคํ้าประกันให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จาํกัด ซ่ึง
ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑. ตามท่ี……………………………………………………………… (ช่ือผู้กู้)   ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี………………   ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรยีกว่า 
“ผู้กู้”  ได้กู้ยืมเงินผู้ให้กู้ไปเป็นจํานวน ...................................บาท (…………….………………………………………………..............)  ตามสัญญากู้ยืมเงิน
เลขท่ี……………………………  ลงวันท่ี ……………….………......  ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันอย่างไม่มีจํากัดเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกับเงินกู้รายน้ี  

ข้อ ๒. ผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้กับผู้ให้กู้โดยตลอดแล้ว  ผู้ค้ําประกันยอมคํ้าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ัน ๆ ทุก
ประการ 

ข้อ ๓. ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ชําระหน้ีตามสัญญากู้ดังกล่าวในข้อ  ๑.  ให้แก่ผู้ให้กู้ตามข้อผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ๆ และผู้ให้กู้ได้
แจ้งความน้ันให้ผู้ค้ําประกันทราบแล้ว ผู้ค้ําประกันยอมรับผิดชําระหน้ีให้ผู้ให้กู้แทนผู้กู้ โดยจะไม่ขอให้ผู้ให้กู้เรียกชําระหน้ีเอาจากผู้กู้หรือจาก
ทรัพย์สินของผู้กู้ก่อน  

ข้อ ๔. การท่ีผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาชําระหน้ีให้แก่ผู้กู้ ให้ถือว่าผู้ค้ําประกันยินยอมตกลงในการผ่อนเวลาดังกล่าวน้ันด้วย 
ข้อ ๕. ในกรณีท่ีผู้ค้ําประกันต้องชําระหน้ีสินให้แก่ผู้ให้กู้แทนผู้กู้ ผู้ค้ําประกันยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้คํ้าประกันหักเงินได้หรือ

เงินอ่ืนใดท่ีผู้ค้ําประกันมีสิทธิได้รับ รวมท้ังกรณีท่ีผู้ค้ําประกันเป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากเงินได้หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีจะ
ได้รับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผู้ให้กู้ หรือของหน่วยงาน
ท่ีผู้ค้ําประกันสังกัดท้ังหมดหรือบางส่วน ผู้คํ้าประกันยินยอมให้ผู้ให้กู้หักชําระหน้ีได้ตามสิทธิท่ีมีอยู่จริง โดยขอให้กองทุนและหรือหน่วยงาน
น้ัน ๆ ดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์น้ีเพ่ือชําระหน้ีแทนผู้กู้ทุกประการ  

ข้าพเจ้าผู้ค้ําประกันได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ และได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาค้าประกันน้ีเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือ
เพ่ือเป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคัญ  
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………….ผู้ค้ําประกัน 
                                                                        (………………………………………………………..…) 
 
                                                                    (ลงช่ือ)……………………………………………………พยาน 
                                                                          (………………………………………………………..…) 
 
                                                                   (ลงช่ือ)…………………………………………………..พยาน 
                                                                           (...................................................................) 
 
 
 
 
 
คําเตือน  :     ก่อนที่จะลงนามในหนังสือคํ้าประกัน  ผู้คํ้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือคํ้าประกันให้เขา้ใจโดยชัดเจน  หากมีข้อสงสัย

ประการใด ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทําหนังสือคํ้าประกัน  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย
แต่อย่างใด  
 
ลงช่ือ..............................................................ผู้ให้ถ้อยคํา 
     (...............................................................)  
 

คํายินยอมของคู่สมรส 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให.้...........................................................  
เป็นผู้คํ้าประกันเงินกู้สามัญจากผู้ให้กู้ได้  
 
 
 

    ................................................................ 
(......................................................................) คู่สมรส  
 

ทะเบียนผู้คํ้าประกัน 
เล่มท่ี ..................  หน้า ................... 

หนังสือสัญญากู้ ท่ี .................................... 
ช่ือผู้กู ้…………………………..……………………  
เบอร์โทร. .................................................        



(��ก���	
���ก�������ก��)  

สําหรับผู้คํ้าประกัน 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จํากัด  
 

เขียนท่ี..........................................................  
อําเภอ......................... จังหวัด.....................................  

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

ข้าพเจ้า ....................................................................................  เบอร์โทร ...................................................  อายุ …........... ปี            
ปัจจุบันอยู่บ้าน   เลขท่ี ...........................  หมู่ท่ี .............   ตรอก/ซอย ……....................................  ถนน ...........................................................             
ตําบล/แขวง ......................................................  อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ...........................................................  
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ เลขสมาชิกท่ี ………...................... E.mail………………………………………………………………… 
 

มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ
....................................................................... ดังน้ี  

 

ข้อ ๑. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ ท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจํานวนท่ี
สหกรณ์ แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชําระหน้ี ชําระค่าหุ้น หรือเงินอื่น แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน  

 

ข้อ ๒. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหัก
เงินบําเหน็จท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณ์ แจ้งและส่งเงินจํานวนน้ันให้ สหกรณ์ แทนข้าพเจ้า  

 

ข้อ ๓. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หักชําระหน้ีแก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอม
ส่งให้หักเงินให้สหกรณ์ ก่อนเป็นอันดับแรก  

 

ข้อ ๔. หนังสือยินยอมน้ีให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยมี นายกฯ,ปลัด,และหัวหน้าส่วนการคลังของส่วนราชการสังกัด
หน่วยงานของผู้กู้เป็นผู้รับคํายินยอม และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คํายินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็น
หนังสือจากสหกรณ์  

 

ข้อ ๕. กรณีข้าพเจ้าโอนย้ายไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการอื่น ข้าพเจ้ายินดีให้องค์กรหรือหน่วยงาน
ราชการท่ีข้าพเจ้าย้ายสังกัดหักเงิน ตามข้อ ๑. ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน  

ข้อ ๖. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินเพ่ือชําระเบ้ียประกันจากเงินท่ีอนุมัติ และปีถัดไปหักจากเงินปันผลเฉล่ียคืน 
 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแล้ว         
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  

 

หนังสือฉบับน้ีทําขึ้นจํานวน ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จํากัด  ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้าเพ่ือเป็นหลักฐานด้วยแล้ว  

 
ลงช่ือ............................................................. ผู้ให้คํายินยอม(ผู้คํ้า)   
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (ผอ.คลัง)    
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (ปลัด) 
     (................................................................)  

 
ลงช่ือ............................................................ผู้รับคํายินยอม (นายกฯ)  
     (................................................................)  

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

 
ลงช่ือ.............................................................พยาน 

                (................................................................) 
** กรณีสมาชิกสหกรณ์ฯท่ีเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ผู้อํานวยการกองคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับคํายินยอม 

เลขท่ี …........................./๒๕............. 

สําหรับ จนท.สอ.สถ. 
 
เรียน   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์                   
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด 
 

          
         ฝ่ายเงินกู้ได้รับหนังสือยินยอมน้ีแล้ว 
 

         เม่ือวันท่ี ............................................. 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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ตัวอยางรายละเอียดรายการ รายรับ-รายจาย  ที่ออกโดยสังกัดของผูกู/ผูค้ําฯ  (ยอนหลัง 3 เดือน)

รายละเอียดประกอบรายงานจัดทําเช็ค/ใบถอน ของพนักงาน ประจําเดือน มกราคม  25XX

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น

ลําดับ ชื่อ-สกุล ระดับ ตําแหนง เลขที่บัญชี ธนาคาร

ประเภทรายรับ

รวมรายรับ

ประเภทรายจาย

เงินคงเหลือเขา

บัญชีเงินเดือน คุณวุฒิ คาครองชีพ
เงินประจํา

ตําแหนง

คาตอบแทน

พิเศษ
ออมสิน กรุงไทย ธกส.

สหกรณ  (ให

ระบุ) หรือ

อื่น ๆ

1 นายกอไก  มีสุข xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

2 น.ส. รักดี  ปรีเปรม xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

3 นายฉลาด  คุมคา xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

4 นางมานี  ชูใจ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

5 นายองอาจ  สามารถ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

6 นายใจดี  ชูใจ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

7 นางสุขใจ  ถวนหนา xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

8 นายมานะ  อดทน xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

9 นายเฉลิม  รุงเรือง xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

รวม xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xx x,xx x,xx x,xxx

     ผูจัดทํา    ผูตรวจสอบ    ผูอนุมัติ

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

ตําแหนง......................................................... ตําแหนง            หัวหนาสวนการคลัง ตําแหนง            ปลัด หรือ นายกฯ

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