
  
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารเงินกู้สามัญสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 

 

ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)  ............................................................. ทะเบียนสมาชิก ........................... ต าแหน่ง ..................................... 
สังกัด ................................................  อ าเภอ ................................................. จังหวัด .... ..................................... โทร.  .......................................... 

 

เอกสารประกอบการขอกูส้วัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 
 

 

๑.  หนังสือขอกู้เงินสามัญสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙   มี    ไม่มี 
 

๒.  หนังสือสัญญากู้เงินสามัญสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙   มี    ไม่มี 
 

๓.  หนังสือสัญญาค้ าเงินกู้สามัญสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙   มี    ไม่มี 
 

๔.  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ ของผู้กู้ และผู้ค้ า     มี    ไม่มี 
 

๕.  หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี้        มี    ไม่มี 
๖.  รายการแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนพนักงาน/ลูกจ้าง   ของผู้กู้ และผู้ค้ า  

        ย้อนหลัง ๓ เดือน  (ให้แสดงรายการ รายรับ – รายจ่าย แยกเป็นรายการอย่างละเอียด  
        พร้อมให้ ผอ.การคลัง หรือหัวหน้าการคลัง หรือปลัดฯ หรือนายกฯ เซ็นรับรอง)    มี    ไม่มี 
 

 ๗.  ส าเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ  และทะเบียนบ้าน ของผู้กู้  จ านวน  ๑  ชุด   มี    ไม่มี 
 

๘.  ส าเนาบัตรประชาชน, บัตรข้าราชการ  และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ า  จ านวน  ๑  ชุด   มี    ไม่มี 
 

           ๙.  ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมด้วยส าเนาบัตรประจ าตัวและทะเบียนบ้านคู่สมรส ของผู้กู้ 
  จ านวน  ๑  ชุด          มี    ไม่มี 

 

  ๑๐.  ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมด้วยส าเนาบัตรประจ าตัวและทะเบียนบ้านคู่สมรส ของผู้ค้ า 
        จ านวน  ๑  ชุด          มี    ไม่มี 

 

                    ๑๑.  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)        มี    ไม่มี 
 

                    ๑๒.  ส าเนาอื่น ๆ เช่น ส าเนาใบหย่า, ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ  (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ชุด   มี    ไม่มี 
            ๑๓.  หนังสือแสดงเหตุท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙      มี    ไม่มี 
   

           
(หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน จะต้องเป็นส าเนาที่มีภาพชัดเจน ส าเนาบัตรประจ าตัวไม่หมดอายุ  มีการรับรองส าเนาทุกฉบับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  

               หนังสือขอกู้เงินสามัญสวัสดกิาร 

           ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 
 

 

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

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

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด 
 

ข้าพเจ้า..............................................................................   เลขประจ าตัวประชาชน ---- อายุ..……ป ี
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……………….....…  (  ) ข้าราชการ/พนักงาน   (  ) ลูกจ้างประจ า    (  ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................ 
ปัจจุบัน  ต าแหน่ง ………………………………………….……..…  ระดับ ...........  เงินเดือน………………….…บาท    สังกัด........................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ .......... ซอย ............................. ถนน .............................  ต าบล/แขวง .............................  อ าเภอ/เขต ............................. 
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ............  โทรศัพท์ …………….………… มือถือ…………….…………   ขอเสนอค าขอกู้เงินประเภทสามัญเพ่ือพิจารณาดังนี้ : - 

 

ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จ านวน ………………………..……..…….บาท (…………….………………………………………………………………) เพ่ือน าไปใช้จ่ายดังต่อไปนี ้
……..…………………………………………………………………………………….…โดยม ี      [  ] ค่าหุ้นในสหกรณ์    สิ้นสุดเพียง………………………………….…….   จ านวน
เงิน……………………………….....……..……บาท     [  ] เงินฝาก    [  ] ประจ า      [  ] ออมทรัพย์    เลขที่……………………..……………………………………….…   
 [  ] หลักทรัพย์   เลขที่…………………………………………      [  ] สมาชิก      ค้ าประกันเงินกู้จ านวนนี้ 
 

๑. ……..……………………….…………...……………….. (ผู้ค้ าฯ)  เลขประจ าตัวประชาชน ---- อายุ........ ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................  ปัจจุบัน  ต าแหน่ง ………………………….……..…  ระดับ ........  เงินเดือน………….…บาท    
สังกัด................................................  โทรศัพท์ ……………….……………………. มือถือ …………….……………………………………… 

๒. ……..……………………….…………...……………….. (ผู้ค้ าฯ)  เลขประจ าตัวประชาชน ---- อายุ........ ปี
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................  ปัจจุบัน  ต าแหน่ง ………………………….……..…  ระดับ ........  เงินเดือน………….…บาท    
สังกัด................................................  โทรศัพท์ ……………….……………………. มือถือ …………….……………………………………… 

ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ตกลงว่าจะใช้คนืต้นเงนิกู้เปน็งวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดว้ยดอกเบี้ยเท่ากันในอัตราตามประกาศของสหกรณ์ เป็น จ านวน............... งวด  
(ไม่เกินหกสิบงวด)  

ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือสัญญากู้เงินพร้อมด้วยหนังสือสัญญาค้ าประกันตามแบบที่ก าหนดมาพร้อมนี้ และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว   ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ทุกประการ 
 

                                (ลงชื่อ)………………………………….......................ผู้ขอกู้ 
                                     (…….……………………………...................................) 
                               

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา............................................................................................ 
 
                                (ลงชื่อ)...…………………………………....................ผู้บงัคับบัญชา 
                                     (..………………………..............................................) 
        ต าแหน่ง (หัวหน้าฝ่าย/ช านาญการ/นายกฯ) ระบุ………………………….……………………….…………….… 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์) 
ผู้ขอกู้ได้ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดอืนในอัตราเดือนละ ………….…………. บาท   ผู้ขอกู้ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่ม ใบเสร็จเลขที…่…………………  ลงวันที…่…………….…   เป็นเงิน ........................... บาท 
ขณะนี้ผูข้อกู้มีหุน้ในสหกรณร์วมเป็นเงนิทั้งสิ้น ……………………………………………..บาท      ผู้กูม้ีหนีอ้ยู่กับสหกรณ ์ ดังต่อไปนี ้   [  ] พิเศษ  ............................................................ บาท 
[  ] สามัญ ....……………….……………………… บาท        [  ] ฉุกเฉิน …….……….…………………………….. บาท       รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  ……….…….…….………………………………………….  บาท 
ผู้กู้ช าระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน      [  ] ต่อเนือ่ง       [  ] ไม่ต่อเนื่อง         ขอ้ชี้แจงอื่น ๆ ...……………………………….……………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………….....................................    วงเงนิกู้สามัญเดิม ....................................... บาท    ผ่อนช าระแล้ว ..................... งวด 
  

         (ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที ่
                (......................................................................) 
                     (ลงชื่อ).....................................................หน.ง./หน.ฝ./ ผช.ผจก. 
                                       (......................................................................) 
 
 

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

เลขท่ี --- 
 

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ขอส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 

มติคณะอนุกรรมการเงนิกู้ ครั้งท่ี …........../…..……......  
เม่ือวันที่……………..../……………………......./…..……........ 
อนุมัติ........................................................................... บาท 
ลงช่ือ.............................................. เลขานุการอนุกรรมการ 
ลงช่ือ.......................................................................ผู้จัดการ 
 

สัญญาเลขที่…….……………..………………. 
ลงวันที่.......... /……………..…/……………. 



 
 

 
 
 
 

 

หนังสือสัญญาเงินกูส้ามญัสวัสดิการ 

    ช่วยเหลือสมาชิกที่ไดร้ับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 
 

ที…่…... /……………….       เขียนท่ี ...................………………………………………… 
 

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

ข้าพเจ้า ………………………………….……………….………  เลขประจ าตัวประชาชน  ---- อายุ ..….. ปี  
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……………….....…  (  ) ข้าราชการ/พนักงาน   (  ) ลูกจ้างประจ า    (  ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................ 
ปัจจุบัน  ต าแหน่ง ………………………………………….……..…  ระดับ ...........  เงินเดือน………………….…บาท    สังกัด............................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ .......... ซอย ............................. ถนน .............................  ต าบล/แขวง .............................  อ าเภอ/เขต ............................. 
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย์ ...................  โทรศัพท์ …………….…………… มือถือ…………………….………… 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ขอท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “ผู้ให้กู้” ดังน้ี  

ข้อ ๑. ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นจ านวนเงิน ……………………………………..บาท (……………………………………………………………………….……………)  
โดยมี   [  ] สมาชิก  ๑).……………………………………………………………… ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผู้ค้ าประกัน)    
              ๒)..………………………………………………………….…. ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผู้ค้ าประกัน)    

             

      [  ] ค่าหุ้นในสหกรณ์……………………………………….บาท       [  ] เงินฝาก  [  ] ประจ า  [  ] ออมทรัพย์  เลขท่ี ………………………. ค้ าประกัน 
             [  ] หลักทรัพย์    เลขที่…………………………………………                      ค้ าประกัน 

ข้อ ๒. ผู้กู้ตกลงว่าจะใช้คืนต้นเงินกู้ เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ยเท่ากัน ในอัตราตามประกาศของผู้ให้กู้เป็น จ านวน ........................... งวด 
(ไม่เกินหกสิบงวด)  โดยยินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ตามจ านวนเงินงวดช าระหน้ี เพื่อส่งช าระหน้ีให้แก่
ผู้ให้กู้ให้ผูใ้ห้กู้ ก่อนเจ้าหน้ีรายอื่นจนครบถ้วนตามสัญญา และผู้กู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติต่าง ๆ ของผู้ให้กู้ทุกประการ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีผู้ให้กู้จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามท่ีเห็นสมควร
เมื่อใดก็ได ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  

ข้อ ๓. ถ้าผู้กู้ต้องพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานต้นสังกัด  และยังผ่อนช าระเงินกู้ไม่หมด  ผู้กู้ จะช าระเงินท่ียังค้าง
อยู่พร้อมดอกเบี้ยให้จนครบถ้วนทันทีท่ีพ้นสภาพดังกล่าว   โดยยินยอมให้หน่วยงานท่ีจ่ายเงินหักเงินได้เบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ เงินตอบแทน  โบนัส  
เงินสะสม และหรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการช าระหน้ีเงินกู้ส่วนท่ีขาดอยู่ และถ้ายังขาดจ านวนอยู่อีกเท่าใดผู้กู้จะรับผิดชอบชดใช้ให้จนครบเต็ม
จ านวนท่ีได้กู้ไป  

ข้อ ๔. ผู้กู้เป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากเงินได้หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีจะได้รับจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ    
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้ให้กู้ หรือหน่วยงานท่ีผู้กู้สังกัดท้ังหมดหรือบางส่วน   ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้         
หักช าระหน้ีได้ตามสิทธิท่ีมีอยู่จริง โดยขอให้กองทุนและหน่วยงานน้ัน ๆ ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์น้ี  

ข้อ ๕. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ีเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดท่ีสมาชิกถึงได้รับจากสหกรณ์ เพื่อช าระหน้ีของผู้กู้
ตามสัญญา 

ข้อ ๖. หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งแล้ว ผู้ให้กู้อาจบอกเลิกสัญญาและท าการเรียกคืนเงินกู้ (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย)
กับสมาชิกผู้กู้เงินและผู้ค้ าประกันเงินกู้คืนได้ทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 

ข้อ ๗. ผู้กู้และผู้ให้กู้ยินยอมให้หนังสือขอกู้เงินสามัญและเอกสารประกอบการขอกู้เงินสามัญของผู้กู้เป็นส่วนหน่ึงของหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ
ฉบับน้ีด้วย 

สัญญาน้ีได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ  

(ลงช่ือ) ................................................ ผู้กู/้ผู้รับเงิน 
    (………………………………..……………………….) 
(ลงช่ือ) ..................................................พยาน ทะเบียนสมาชิก........ 

           (.................................................................) 
                                 (ลงช่ือ) .................................................พยาน ทะเบียนสมาชิก........ 
                                                               (…………………………………………………..……) 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย
แต่อย่างใด  
 
ลงชื่อ...........................................................................ผูกู้้ 
     (.............................................................................)  
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ได้ตรวจสอบลายมือช่ือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน
ตรงกันทุกประการแล้ว 
 

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

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

ข้าพเจ้ายินยอมให้........................................................... 
กู้เงินสามัญจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ สถ. จ ากัด ได้ 
 

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



  
(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  

ส าหรับผู้กู้ 
 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินช าระหนี้ 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 

 

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

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ.........ปี เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………………  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ .............  ตรอก/ซอย .......................................... ...... ถนน ................................................ 
ต าบล/แขวง .................................................  อ าเภอ/เขต ............................................... จังหวั ด ................................................              
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี ................................................ มีความประสงค์
ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอม
ไว้กับส่วนราชการผู้เบิก ดังนี ้

 

ข้อ ๑. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม
จ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่
กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

 

ข้อ ๒. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหัก
เงินจากเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

 

ข้อ ๓. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หัก
เงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

 

ข้อ ๔. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เว้น
แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 

ข้อ ๕. กรณีข้าพเจ้าไดย้้ายสถานที่ปฏิบตัิราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณก์รมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันท ี

 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ   

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาด้วยหมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 
 

หนังสือน้ีท าข้ึน ๓ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้าและฉบับที่สามเก็บ
ไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 
 
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ให้ถ้อยค า ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

       (..............................................................)       (.............................................................)  
            ทะเบียนสมาชิก................................................... 

 

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

        (..............................................................) 
                  ทะเบียนสมาชิก................................................... 

 



(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  
ส าหรับผู้กู้ 

 

หนังสือยินยอมให้ตดิตามทวงถามหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  

 

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

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ.........ปี เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………………  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ .............  ตรอก/ซอย .......................................... ...... ถนน ................................................ 
ต าบล/แขวง .................................................  อ า เภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................              
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี ............................................. ... ข้าพเจ้ายินยอม
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ,ผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด,
ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้,ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ 
ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้  พ.ศ.๒๕๕๘ กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. คู่สมรส   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๒. บุตร    เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๓. บิดา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๔. มารดา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๕. ผู้บังคับบัญชา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๖. ผู้มีหน้าที่ในการหักเงิน เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๗. บุคคลอื่น (ระบุ)...........................................เกี่ยวข้องเป็น.......................เบอร์โทรศัพท์.................................. 
 
  

เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ     
การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ให้ถ้อยค า ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

       (..............................................................)       (.............................................................) 
     ทะเบียนสมาชิก................................................ 

 

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

        (..............................................................) 
  ทะเบียนสมาชิก................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญสวัสดกิาร 

 ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ 
 

ที่ ................/................ 
  เขียนที่.............................................................................................. 

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

 ข้าพเจ้า ...................................................................................  เลขประจ าตัวประชาชน ---- อายุ......ปี     
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .............................  (  ) ข้าราชการ/พนักงาน   (  ) ลูกจ้างประจ า    (  ) อื่น ๆ ...................................  ว -ด-ป ที่บรรจุราชการ .....................                    
ปัจจุบัน  ต าแหน่ง ..................................... .........   ระดับ .... ......  เงินเดือน ............................. บาท สังกัด ...............................................                               
โทรศัพท์ .........................................  มือถือ ...............................................  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ................. หมู่ที่ .......... ซอย ......................................              
ถนน ............................ ...................  ต าบล/แขวง ........................................  อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด .........................................    
โทรศัพท์ ........................................  มือถือ ....................................................  ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ขอท าหนังสือสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑.  ตามที่ ...............................................................................  ได้กู้เงินของสหกรณ์ตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทสามัญเลขท่ี ..............................
วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ...................... จ านวน .........................................บาท ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ก าหนด 
งวดละ...................บาท ( ............................................................................) ยกเว้นงวดสุดท้าย เริ่มตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป  
รวม ...................................งวด โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยแก่สหกรณ์เป็นรายเดือนส าหรับเงินกู้นี้ในอัตราร้อยละ ......... ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยให ม่ซึ่ง
สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นั้น หากผู้กู้ไม่ช าระดอกเบี้ยหรือช าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดช าระหนี้จนกว่าสหกรณ์จะ
ได้รับช าระหนี้จนครบถ้วน                       

 ข้อ ๒.  ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ ๑. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อน
ถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน 
ตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ช าระจนครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ ๓.  ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดการค้ าประกันราย
นี้จนกว่าหนี้ของผู้กู้ระงับสิ้นไปหรือผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ ๔.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าตามที่อยู่ข้างต้นภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ 
ซ่ึงข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่ นใด
มอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 

 ข้อ ๕.  หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้สามัญตามข้อ ๑. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการตาม
กฎหมายกับข้าพเจ้า 

 ข้อ ๖.  ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่าย ให้สหกรณ์ จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 

 ข้อ ๗.  หากข้าพเจา้ได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจา้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 

 หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญนี้ท าไว้ ณ วันซ่ึงระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 

 (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ค้ าประกัน 

  (..................................................................) 
 
  (ลงชื่อ)...............................................................พยาน ทะเบียนสมาชกิ......... 

  (..................................................................) 
 
  (ลงชื่อ)...............................................................พยาน ทะเบียนสมาชกิ.......... 

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

 

หนังสือสัญญากู้ ที ่.......................... 
ชื่อผู้กู้............................................... 
เบอร์โทร. ........................................ 

ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 
เล่มที่ ................. หน้า ................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมายแต่อย่างใด 
 

ลงชื่อ............................................................................. ผู้ค้ าประกัน 
      (....................................................................................) 

สหกรณ์ได้รับยกเวน้ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

ข้าพเจ้ายินยอมให้....................................................................... 
เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญจากผู้ให้กู้ได ้

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



 
 

ส าหรับผู้ค้ าประกัน 
 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินช าระหนี้ 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 

 

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

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ.........ปี เลขประจ าตัวประชาชน …………………………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ .............  ตรอก/ซอย .......................................... ...... ถนน ................................................ 
ต าบล/แขวง .................................................  อ าเภอ/เขต ............................................... จังหวั ด ................................................              
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี ................................................ มีความประสงค์
ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอม
ไว้กับส่วนราชการผู้เบิก ดังนี ้

 

ข้อ ๑. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม
จ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่
กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

 

ข้อ ๒. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหัก
เงินจากเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

 

ข้อ ๓. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หัก
เงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

 

ข้อ ๔. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เว้น
แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 

ข้อ ๕. กรณีข้าพเจ้าไดย้้ายสถานที่ปฏิบตัิราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณก์รมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันท ี

 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ   

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาด้วยหมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 
 

หนังสือน้ีท าข้ึน ๓ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้าและฉบับที่สามเก็บ
ไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 
 
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ให้ถ้อยค า ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

       (..............................................................)       (.............................................................) 
     ทะเบียนสมาชิก................................................ 

 

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

        (..............................................................) 
        ทะเบียนสมาชิก................................................ 


