แบบตรวจสอบเอกสารเงินกูสามัญ (ปรับโครงสรางหนี้เฉพาะผูค้ําประกันที่รับใชหนี้แทนสมาชิกผูก ู)
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................. ทะเบียนสมาชิก ........................... ตําแหนง .....................................
สังกัด ................................................ อําเภอ ................................................. จังหวัด ......................................... โทร. ..........................................

เอกสารประกอบการขอกูเงินสามัญปรับโครงสรางหนี้
1. หนังสือคําขอปรับโครงสรางหนี้

 มี

 ไมมี

2. หนังสือสัญญากูเงินสามัญปรับโครงสรางหนี้

 มี

 ไมมี

3. หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้

 มี

 ไมมี

4. หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ ของผูกู และผูค้ํา

 มี

 ไมมี

5. หนังสือยินยอมใหติดตามทวงถามหนี้
6. รายการแสดงรายละเอียดการจายเงินเดือนพนักงาน/ลูกจาง ของผูกู และผูค้ํา
ยอนหลัง 1 เดือน (ใหแสดงรายการ รายรับ – รายจาย แยกเปนรายการอยางละเอียด
พรอมให ผอ.การคลัง หรือหัวหนาการคลัง หรือปลัดฯ หรือนายกฯ เซ็นรับรอง)

 มี

 ไมมี

 มี

 ไมมี

7. บัญชีแสดงรายได-รายจายประจําเดือนของผูกู
8. สําเนาบัตรประชาชน, บัตรขาราชการ และทะเบียนบาน ของผูกู จํานวน 1 ชุด

 มี
 มี

 ไมมี
 ไมมี

9. สําเนาบัตรประชาชน, บัตรขาราชการ และทะเบียนบาน ของผูค้ํา จํานวน 1 ชุด

 มี

 ไมมี

10. สําเนาทะเบียนสมรส พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบานคูสมรส ของผูกู
จํานวน 1 ชุด
 มี

 ไมมี

11. สําเนาทะเบียนสมรส พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบานคูสมรส ของผูค้ํา
จํานวน 1 ชุด
 มี

 ไมมี

12. สําเนาอื่น ๆ เชน สําเนาใบหยา, สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถามี) จํานวน 1 ชุด  มี

 ไมมี

(หลักฐานประกอบการขอกูเงินสามัญ จะตองเปนสําเนาที่มีภาพชัดเจน สําเนาบัตรประจําตัวไมหมดอายุ มีการรับรองสําเนาทุกฉบับ)

หลักประกัน
1. บุคคลค้ําประกัน
1. จํานวนเงินกูไมเกิน 100,000 บาท ใชผูค้ําอยางนอย 1 คน
2. จํานวนเงินกูเกิน 100,000 – 500,000 บาท ใชผูค้ํา 2 คน เวนแตสมาชิกผูค้ําประกันเปนขาราชการระดับหกหรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 1 คน สามารถค้ําประกันได
3. จํานวนเงินกูเกิน 500,000-700,000 บาท ใชผูค้ํา 3 คน เวนแตสมาชิกผูค้ําประกันเปนขาราชการระดับหกหรือเทียบเทาขึ้นไป
จํานวน 2 คน สามารถค้ําประกันได
4. จํานวนเงินกูเกิน 700,000 บาท ตองมีผคู ้ําประกันอยางนอย 3 คน เวนแตสมาชิกผูค้ําประกันเปนขาราชการระดับเจ็ดหรือเทียบ
เทาขึ้นไปจํานวน 2 คน สามารถค้ําประกันได

2. หลักทรัพยค้ําประกัน
มีอสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น มีหลักทรัพยรัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณฯ จํานองเปนประกันเต็ม
จํานวนเงินกู กรณีใชอสังหาริมทรัพยใหถายรูปโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 หนาหลัง พรอมสิ่งปลูกสราง และหนังสือแสดงราคาประเมินของกรมที่ดิน

ผูกูประสงคใหสหกรณจายเงินกูดังนี้ โปรดเลือก
โดย [ ] มารับเช็คดวยตนเอง [ ] โอนเขาบัญชีธนาคารของผูกู
ธนาคาร ............................ สาขา ……………………………………..

เลขที่รับ.................................................
วันที่............./......................./................
เจาหนาทีผ่ ูรับ........................................

เลขที่ ---
กรณีโอนเงินเขาบัญชี ขอสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู

หนังสือขอกูเงินสามัญ
ปรับโครงสรางหนี้
เฉพาะผูค้ําประกันที่รับใชหนี้แทนสมาชิกผูกู

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

เขียนที่………………….………………………….………………
วันที…่ ……….. เดือน…………………..…… พ.ศ.……………

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ขาพเจา.............................................................................. เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ..……ป
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……………….....… ( ) ขาราชการ/พนักงาน ( ) ลูกจางประจํา ( ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................
ปจจุบัน ตําแหนง ………………………………………….……..… ระดับ ........... เงินเดือน………………….…บาท สังกัด............................................................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ............ หมูที่ .......... ซอย ............................. ถนน ............................. ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต .............................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ............ โทรศัพท …………….………… มือถือ…………….………… ขอเสนอคําขอกูเงินประเภทสามัญเพื่อพิจารณาดังนี้ : ขาพเจาขอกูเงิน จํานวน ………………………..……..…….บาท (…………….………………………………………………………………) เพื่อนําไปใชจายดังตอไปนี้
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยมี

[ ] สมาชิก [ ] คาหุนในสหกรณ สิ้นสุดเพียง…………………………………………….… จํานวนเงิน………………………………….....…………บาท
[ ] เงินฝาก [ ] ประจํา [ ] ออมทรัพย เลขที่…………………………………………
ค้ําประกันเงินกูจาํ นวนนี้
[ ] หลักทรัพย เลขที่.............................................................................................
1. ……..……………………….…………...……………….. (ผูค้ําฯ) เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ........ ป
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................ ปจจุบัน ตําแหนง ………………………….……..… ระดับ ........ เงินเดือน………….…บาท
สังกัด................................................ โทรศัพท ……………….……………………. มือถือ …………….………………………………………
2. ……..……………………….…………...……………….. (ผูค้ําฯ) เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ........ ป
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................ ปจจุบัน ตําแหนง ………………………….……..… ระดับ ........ เงินเดือน………….…บาท
สังกัด................................................ โทรศัพท ……………….……………………. มือถือ …………….………………………………………
3. ……..……………………….…………...……………….. (ผูค้ําฯ) เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ........ ป
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................ ปจจุบัน ตําแหนง ………………………….……..… ระดับ ........ เงินเดือน………….…บาท
สังกัด................................................ โทรศัพท ……………….……………………. มือถือ …………….………………………………………
ถาขาพเจาไดรับเงินกู ตกลงวาจะใชคนื ตนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดวยดอกเบี้ยเทากัน ในอัตราตามประกาศของสหกรณ จํานวน ................................ งวด
(ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบงวด)
ขาพเจาไดทําหนังสือสัญญากูเงินพรอมดวยหนังสือสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กําหนดมาพรอมนี้ และเมื่อไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ และมติตาง ๆ ของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ทุกประการ
มติคณะอนุกรรมการเงินกู ครั้งที่ …........../…..……......
เมื่อวันที่……………..../……………………......./…..……........
อนุมัติ........................................................................... บาท
ลงชื่อ.............................................. เลขานุการอนุกรรมการ
ลงชื่อ.......................................................................ผูจัดการ

(ลงชื่อ)………………………………….......................ผูขอกู
(…….……………………………...................................)
ความเห็นของผูบังคับบัญชา............................................................................................

(ลงชื่อ)...…………………………………....................ผูบังคับบัญชา
(..………………………..............................................)
ตําแหนง (หัวหนาฝาย/ชํานาญการ/ระดับ 6/นายกฯ) ระบุ………………………….……………………….…………….…

(สําหรับเจาหนาที่สหกรณ)
ผูขอกูไดสงเงินสะสมคาหุนรายเดือนในอัตราเดือนละ ………….…………. บาท ผูขอกูไดซื้อหุนเพิ่ม ใบเสร็จเลขที่…………………… ลงวันที่ ……………….… เปนเงิน ........................... บาท
ขณะนี้ผูขอกูมีหุนในสหกรณรวมเปนเงินทั้งสิ้น ……………………………………………..บาท ผูกูมีหนี้อยูกับสหกรณ ดังตอไปนี้ [ ] พิเศษ ............................................................ บาท
[ ] สามัญ ....……………….……………………… บาท
[ ] ฉุกเฉิน …….……….…………………………….. บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ……….…….…….…………………………………………. บาท
ผูกูชําระหนี้และคาหุนรายเดือน [ ] ตอเนื่อง
[ ] ไมตอเนื่อง
ขอชี้แจงอื่น ๆ ...……………………………….…………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………..................................... วงเงินกูสามัญเดิม ....................................... บาท ผอนชําระแลว ..................... งวด

(ลงชื่อ).....................................................เจาหนาที่
(......................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................หน.ฝ. / ผช.ผจก.
(......................................................................)

ที…่ …... /……………….

หนังสือสัญญาเงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้
เฉพาะผูค้ําประกันที่รับใชหนี้แทนสมาชิกผูกู
เขียนที่ ...................…………………………………………
วันที…่ …….… เดือน ………………..…… พ.ศ. ……………..…

ขาพเจา ………………………………….……………….……… เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ ..….. ป
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……………….....… ( ) ขาราชการ/พนักงาน ( ) ลูกจางประจํา ( ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................
ปจจุบัน ตําแหนง ………………………………………….……..… ระดับ ........... เงินเดือน………………….…บาท สังกัด............................................................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ............ หมูที่ .......... ซอย ............................. ถนน ............................. ตําบล/แขวง ............................. อําเภอ/เขต .............................
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย .............. โทรศัพท …………….………… มือถือ…………………….…………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูกู” ขอทําหนังสือสัญญากูยืมเงินใหไวแก สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ผูใหกู” ดังนี้
ขอ 1. ผูกูไดกูยืมเงินจากผูใหกูเปนจํานวนเงิน ……………………………………..บาท (……………………………………………………………………….……………)
โดยมี
[ ] สมาชิก
1).……………………………………………………………… ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผูค้ําประกัน)
2)..………………………………………………………….…. ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผูค้ําประกัน)
3)..…………………………………………………………..… ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผูค้ําประกัน)
ค้ําประกัน
[ ] คาหุนในสหกรณ……………………………………….บาท [ ] เงินฝาก [ ] ประจํา [ ] ออมทรัพย เลขที่ …………………
ค้ําประกัน
[ ] หลักทรัพย เลขที่.............................................................................................
ค้ําประกัน
ขอ 2. ผูกูตกลงวาจะใชคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดวยดอกเบี้ยเทากัน ในอัตราตามประกาศของผูใหกูเปน จํานวน ................................. งวด
(ไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบงวด) โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินได ในวันจายเงินไดเพื่อผอนชําระใหผูใหกูจนครบถวนตามสัญญา และผูกูยินยอมปฏิบัติตาม
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติตาง ๆ ของผูใหกูทุกประการ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูใหกูจะตองเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมใหเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกวาที่กําหนดไวในวรรคกอนไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด
ขอ 3. ไมวากรณีใด ๆ ถาผูกูตองพนสภาพการเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยงานตนสังกัด และยังผอนชําระเงินกูไมหมด ผูกู จะ
ชําระเงินที่ยังคางอยูพรอมดอกเบี้ยใหจนครบถวนทันทีที่พนสภาพดังกลาว โดยยินยอมใหหนวยงานที่จายเงินหักเงินไดเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงิน
ตอบแทน โบนัส เงินสะสม และหรือเงินอื่นใดที่ผูกูมีสิทธิไดรับเพื่อเปนการชําระหนี้เงินกูสวนที่ขาดอยู และถายังขาดจํานวนอยูอีกเทาใดผูกูจะรับผิดชอบ
ชดใชใหจนครบเต็มจํานวนที่ไดกูไป
ขอ 4. ผูกูเปนผูมีสิทธิหรือสิทธิเรียกรองใด ๆ จากเงินไดหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่จะไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผูใหกู หรือหนวยงานที่ผูกูสังกัดทั้งหมดหรือบางสวน
ผูกูยินยอมให ผูใ หกู
หักชําระหนี้ไดตามสิทธิที่มีอยูจริง โดยขอใหกองทุนและหนวยงานนั้น ๆ ดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณนี้
ขอ 5. หากผูกูผิดนัดชําระหนี้เงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกู หักเงินปนผล เฉลี่ยคืน เพื่อชําระหนี้ของผูกูตามสัญญา
ขอ 6. ในกรณีที่ขาพเจาเพิกเฉยไมชําระหนี้หรือภาระผูกพัน ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ มีหนังสือแจงผูบังคับบัญชาเพื่อดําเนินการทางวินัย
ตอไป
สัญญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ขาพเจาไดตรวจอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อ
ตอหนาพยานไวเปนสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมาย
แตอยางใด

(ลงชือ่ ) ................................................ ผูกู/ผูรบั เงิน
(………………………………..……………………….)

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

(ลงชือ่ ) ..................................................พยาน
(.................................................................)

คํายินยอมของคูสมรส
ขาพเจายินยอมให...........................................................
กูเงินสามัญจาก สหกรณออมทรัพย สถ. จํากัด ได

(ลงชื่อ) .................................................พยาน
(…………………………………………………..……)

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

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
ไดตรวจสอบลายมือชื่อ เอกสารหลักฐานตาง ๆ ถูกตองครบถวน
ตรงกันทุกประการแลว
..... ..... ....... .... ..... ....... .......... ....... ......เจาหนาที่สหกรณ
…................... .......... ....... ..... . .......... ..ผูจัดการ

(เอกสารแนบประกอบคําขอกู)
สําหรับผูกู

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ยื่นตอสวนราชการผูเบิก
เขียนที่.................................................................................................
วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. .........................
ขาพเจา............................................................................ อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................
ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ มีความประสงค
ใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอม
ไวกับสวนราชการผูเบิก ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจา หนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือ น, คา จา ง, เงินบํา นาญ หรือ เงิน อื่ น ใดที่ ข า พเจ า ไดรับ จากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แจงในแตละเดือน และสงชําระหนี้, ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใดแลวแต
กรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหัก
เงินจากเงินบําเหน็จหรือ เงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
แจงและสงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน, คาจาง, เงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ยินยอมใหหัก
เงินสงใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวน
แตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ขอ 5. กรณีขาพเจาไดยายสถานที่ปฏิบัติราชการ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ทราบเปนหนังสือโดย
ทันที
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมกับแนบ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาดวยหมึกสีน้ําเงินมาดวยแลว
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สวนราชการผูเบิก ฉบับที่สองเก็บไวที่ขาพเจาและฉบับที่สามเก็บ
ไวที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ลงชื่อ .............................................................. ผูใหถอยคํา
(..............................................................)

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

(เอกสารแนบประกอบคําขอกู)
สําหรับผูกู

หนังสือยินยอมใหติดตามทวงถามหนี้
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จํากัด
เขียนที่.................................................................................................
วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. .........................
ขาพเจา............................................................................ อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................
ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................
1. ถาสหกรณไมสามารถแจงความเปนหนี้ท่คี า งชําระใหแกขาพเจาได ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จํากัด ,ผูรับมอบอํานาจจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด,ผูรับมอบอํานาจชวงในการทวงถาม
หนี้,ผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และผูรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถาม
หนี้ พ.ศ.2558 กับบุคคลดังตอไปนี้
(1) คูสมรส
โทร.........................................................
(2). บุตร
โทร.........................................................
(3) บิดา
โทร.........................................................
(4) มารดา
โทร.........................................................
(5) ผูบังคับบัญชา
โทร.........................................................
(6) ผูมีหนาที่ในการหักเงิน
โทร.........................................................
2. ถาสหกรณไมสามารถติดตอขาพเจาตามที่อยูระบุไวในสัญญา ขาพเจายินยอมใหติดตอไปยังสถานที่ดังตอไปนี้
(1) สถานที่อยูปจจุบัน.......................................................................................โทร....................................................
(2) สถานที่ทํางาน.............................................................................................โทร...................................................
(3) สถานที่อื่น (ระบุ)...........................................................................................โทร...................................................
3. ขาพเจายินยอมใหสหกรณทวงถามหนี้ได เกินกวา 1 ครั้งตอวัน ในวันจันทรถึงศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 น.ถึงเวลา 20.00 น.
และในวันหยุดราชการเวลา 08.00 น.ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่อใหการติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทอ งถิ่ น จํากัด เปน ไปตาม พระราชบัญญั ติ
การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

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

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

หนังสือสัญญากู ที่ ..........................
ชื่อผูกู...............................................
เบอรโทร. ........................................

ที่ ................/................

ทะเบียนผูค้ําประกัน
เลมที่ ................. หนา .................

หนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญปรับโครงสรางหนี้
เฉพาะผูค้ําประกันทีร่ ับใชหนี้แทนสมาชิกผูกู

สหกรณไดรับยกเวนไมตองติดอากรแสตมป
ตามประมวลรัษฎากร

วันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. .....................
ขาพเจา ................................................................................... เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ......ป
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ............................. ( ) ขาราชการ/พนักงาน ( ) ลูกจางประจํา ( ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ .....................
ป จ จุ บั น ตํ า แหน ง .............................................. ระดั บ .......... เงิ น เดื อน ............................. บาท สั ง กัด ...............................................
โทรศัพท ......................................... มือถือ ............................................... ที่อยู ปจจุบัน บานเลขที่ ................. หมูที่ .......... ซอย ......................................
ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด .........................................
โทรศัพท ........................................ มือถือ .................................................... ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูค้ําประกัน” ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันใหไวแก
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่ ............................................................................... ไดกูเงินของสหกรณตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทสามัญเลขที่ ..............................
วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ...................... จํานวน .........................................บาท สงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณกําหนด
งวดละ .............................. บาท (.................................................................) ยกเว น งวดสุ ด ท า ย เริ่ ม ตั้ ง แต เ ดื อ นที่ ส หกรณจ า ยเงิ น กูเ ป น ตน ไป
รวม (อักษร) ...................................งวด โดยยินยอมเสียดอกเบี้ยแกสหกรณเปนรายเดือนสําหรับ เงินกูนี้ในอัตรารอยละ ......... ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยใหม
ซึ่งสหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นั้น หากผูกูไมชําระดอกเบี้ยหรือชําระหนี้ไมครบถวนตามสัญญา ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหนี้จนกวาสหกรณจะ
ไดรับชําระหนี้จนครบถวน
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอน
ถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชําระจนครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดการค้ําประกันราย
นี้จนกวาหนี้ของผูกูระงับสิ้นไปหรือผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาตามที่อยูขางตนภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผบู ังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้
ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใด
มอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดคํา้ ประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. หากผูกูผิดนัดชํ าระหนี้ตามหนั งสือสัญญากูเงินประเภทเงินกูสามัญตามขอ 1. ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกันยินยอมใหสหกรณดําเนินการตาม
กฎหมายกับขาพเจา
ขอ 6. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด
ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จาย ใหสหกรณ จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 7. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
หนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญนี้ทําไว ณ วันซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานเปนสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมายแตอยางใด
ลงชื่อ............................................................................. ผูค้ําประกัน
(....................................................................................)
คํายินยอมของคูสมรส
ขาพเจายินยอมให.......................................................................
เปนผูคํา้ ประกันเงินกูสามัญจากผูใหกูได
ลงชื่อ...............................................................................คูสมรส
(...........................................................................)

(ลงชื่อ)..............................................................ผูค้ําประกัน
(..................................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(..................................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(..................................................................)

สําหรับผูค้ําประกัน

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ยื่นตอสวนราชการผูเบิก
เขียนที่.................................................................................................
วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. .........................
ขาพเจา............................................................................ อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………
ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................
ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ มีความประสงค
ใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอม
ไวกับสวนราชการผูเบิก ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจา หนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือ น, คา จา ง, เงินบํา นาญ หรือ เงิน อื่ น ใดที่ ข า พเจ า ไดรับ จากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แจงในแตละเดือน และสงชําระหนี้, ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใดแลวแต
กรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหัก
เงินจากเงินบําเหน็จหรือ เงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
แจงและสงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน, คาจาง, เงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ยินยอมใหหัก
เงินสงใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวน
แตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ขอ 5. กรณีขาพเจาไดยายสถานที่ปฏิบัติราชการ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ทราบเปนหนังสือโดย
ทันที
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมกับแนบ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาดวยหมึกสีน้ําเงินมาดวยแลว
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สวนราชการผูเบิก ฉบับที่สองเก็บไวที่ขาพเจาและฉบับที่สามเก็บ
ไวที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ลงชื่อ .............................................................. ผูใหถอยคํา
(..............................................................)

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

