แบบตรวจสอบเอกสารเงินกูสามัญสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................. ทะเบียนสมาชิก ........................... ตําแหนง .....................................
สังกัด ................................................ อําเภอ ................................................. จังหวัด ......................................... โทร. ..........................................

เอกสารประกอบการขอกูสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกทีไ่ ดรับผลกระทบจากโควิด-19
๑. หนังสือขอกูเงินสามัญสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกทีไ่ ดรับผลกระทบจากโควิด-19

 มี

 ไมมี

๒. หนังสือสัญญากูเงินสามัญสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกทีไ่ ดรับผลกระทบจากโควิด-19

 มี

 ไมมี

๓. หนังสือสัญญาค้ําเงินกูสามัญสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19  มี

 ไมมี

๔. หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ ของผูกู และผูค้ํา

 มี

 ไมมี

๕. หนังสือยินยอมใหติดตามทวงถามหนี้
 มี
๖. รายการแสดงรายละเอียดการจายเงินเดือนพนักงาน/ลูกจาง ของผูกู และผูค้ํา
ยอนหลัง ๓ เดือน (ใหแสดงรายการ รายรับ – รายจาย แยกเปนรายการอยางละเอียด
พรอมให ผอ.การคลัง หรือหัวหนาการคลัง หรือปลัดฯ หรือนายกฯ เซ็นรับรอง)
 มี
๗. สําเนาบัตรประชาชน, บัตรขาราชการ และทะเบียนบาน ของผูกู จํานวน ๑ ชุด
 มี

 ไมมี

๘. สําเนาบัตรประชาชน, บัตรขาราชการ และทะเบียนบาน ของผูค้ํา จํานวน ๑ ชุด

 มี

 ไมมี

๙. สําเนาทะเบียนสมรส พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบานคูสมรส ของผูกู
จํานวน ๑ ชุด

 มี

 ไมมี

๑๐. สําเนาทะเบียนสมรส พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบานคูสมรส ของผูค้ํา
จํานวน ๑ ชุด
 มี

 ไมมี

๑๑. สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู (กรุงไทย หรือ ธกส.)

 มี

 ไมมี

๑๒. สําเนาอื่น ๆ เชน สําเนาใบหยา, สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ (ถามี) จํานวน ๑ ชุด  มี
๑๓. หนังสือแสดงเหตุทไี่ ดผลกระทบ
 มี

 ไมมี
 ไมมี

 ไมมี
 ไมมี

(หลักฐานประกอบการขอกูเงิน จะตองเปนสําเนาที่มีภาพชัดเจน สําเนาบัตรประจําตัวไมหมดอายุ มีการรับรองสําเนาทุกฉบับ)
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ผูกูประสงคใหสหกรณจายเงินกูดังนี้ โปรดเลือก
โดย [ ] มารับเช็คดวยตนเอง [ ] โอนเขาบัญชีธนาคารของผูกู
ธนาคาร ............................ สาขา ……………………………………..
เลขที่ ---

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

กรณีโอนเงินเขาบัญชี ขอสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู

สําหรับขาราชการบํานาญ

หนังสือขอกูเงินสามัญสวัสดิการ
ชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19
เขียนที…่ ……………….………………………….………………
วันที่………….. เดือน……………..…… พ.ศ.…….…………

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ขาพเจา.............................................................................. เลขประจําตัวประชาชน --- อายุ..……ปทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……………….....… ( ) 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……….………..…….……e-mail……………………..………….ID-Line…………..……………………
ขอเสนอคําขอกูเงินประเภทสามัญเพือ่ พิจารณาดังนี้ : ขาพเจาขอกูเงิน จํานวน …………………..……..…….บาท (…………….……………………………………………………)
เพื่อนําไปใชจายดังตอไปนี้ ……..…………………………………………………………………………………………….…………….…
โดยมี [ ] คาหุนในสหกรณ สิ้นสุดเพียง…………………….. จํานวนเงิน……………………………….....……..……บาท
[ ] เงินฝาก [ ] ประจํา [ ] ออมทรัพย เลขที…่ …………………..……………………………………….…
[ ] หลักทรัพย เลขที่…………………………………………[ ] สมาชิก ค้ําประกันเงินกูจํานวนนี้
๑. ……..……………………….…………...……………….. (ผูคํา้ ฯ) เลขประจําตัวประชาชน --- อายุ........ ปทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................
ปจจุบัน ตําแหนง ………………………….……..… ระดับ ........ เงินเดือน………….…บาท
สังกัด............................................ โทรศัพท …………….……………………. มือถือ …………….……………………………
๒. ……..……………………….…………...……………….. (ผูคํา้ ฯ) เลขประจําตัวประชาชน --- อายุ........ ปทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................
ปจจุบัน ตําแหนง ………………………….……..… ระดับ ........ เงินเดือน………….…บาท สังกัด
................................................ โทรศัพท ……………….……………………. มือถือ …………….………………………………
ถาขาพเจาไดรับเงินกู ตกลงวาจะใชคนื ตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเทากันในอัตรา
ตามประกาศของสหกรณ เปน จํานวน............... งวด (ไมเกินสี่สิบแปดงวด)
(ลงชื่อ)………………………….......................ผูกู
(.……………………….................................)
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ขาพเจาไดทําหนังสือสัญญากูเงินพรอมดวยหนังสือสัญญาค้าํ ประกันตามแบบที่กําหนดมาพรอมนี้ และ
เมื่อไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมปฏิบัตติ ามระเบียบ ขอบังคับ และมติตาง ๆ ของสหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ทุกประการ
มติคณะอนุกรรมการเงินกู ครั้งที่ …........../…..…
เมื่อวันที…่ ………..../…………………......./…..……......
อนุมัต.ิ .......................................................... บาท
ลงชื่อ................................ เลขานุการอนุกรรมการ
ลงชื่อ......................................................ผูจัดการ

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

ความเห็นของผูบังคับบัญชา.....................................................
(ลงชื่อ)...…………………………………...........ผูบังคับบัญชา
(..……..............................................)
ตําแหนง (หัวหนาฝาย/ชํานาญการ/นายกฯ) ระบุ………………………….……………………….…………….…
(สําหรับเจาหนาที่สหกรณ)
ผูขอกูไดสงเงินสะสมคาหุนรายเดือนในอัตราเดือนละ …….…………. บาท ขณะนี้ผูขอกูมีหุนในสหกรณรวม
เปนเงินทั้งสิ้น ……………………………………………..บาท ผูกูมีหนี้อยูกับสหกรณ ดังตอไปนี้
[ ] พิเศษ ............................................................ บาท [ ] สามัญ ....……………….…………………………… บาท
[ ] ฉุกเฉิน …….……….………………………….. บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ……….….…………………………………. บาท
ผูกูชาํ ระหนี้และคาหุนรายเดือน [ ] ตอเนื่อง [ ] ไมตอเนือ่ ง
ขอชี้แจงอื่น ๆ ...……………………………….…………………………………………………………………….......................
วงเงินกูสามัญเดิม ....................................... บาท ผอนชําระแลว .............................. งวด
(ลงชื่อ)........................................................... เจาหนาที่
(.............................................................)
(ลงชื่อ).............................................................หน.ง./หน.ฝ./ ผช.ผจก.
(..............................................................)
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หนังสือสัญญาเงินกูส ามัญสวัสดิการ
ชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19
ที่……... /……………….
เขียนที่ ...................…………………………………………
วันที…่ …….… เดือน ……………..…… พ.ศ. ……………..…
ขาพเจา
………………………………….……………….………เลขประจําตัวประชาชน
--- อายุ ..….. ป ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……………….....… ( ) ขาราชการ/พนักงาน
( ) ลูกจางประจํา
( ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................
ปจจุบันตําแหนง ………………………………………….……..… ระดับ ........... เงินเดือน………………….…บาท
สังกัด............................................................................ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ............ หมูที่ ..........
ซอย ............................. ถนน ............................. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต
............................. จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท …………….……………
มือถือ…………………….………… e-mail…………………..…………………….ID Line………………………………………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูกู” ขอทําหนังสือสัญญากูยืมเงินใหไวแก สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปนีเ้ รียกวา “ผูใหกู” ดังนี้
ขอ ๑. ผูกูไดกูยืมเงินจากผูใหกูเปนจํานวนเงิน …………..………..บาท (…………….………………….……………)
โดยผูกูไดรบั เงินไวแลว โดยมี [ ] สมาชิก
๑).………………………………………………………. ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผูคํา้ ประกัน)
๒).………………………………………………………. ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผูคํา้ ประกัน)
[ ] ค า หุ น ในสหกรณ…………………………………………….บาท [ ] เงิน ฝาก [ ] ประจํ า
[ ] ออมทรัพย เลขที่ ……………………….ค้ําประกัน [ ] หลักทรัพยเลขที่………………………
ค้ําประกัน
ขอ ๒. ผูกูตกลงวาจะใชคืนตนเงินกู เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเทากัน(ณ วันกูอัตรารอยละ
............. ตอป) ในอัตราตามประกาศของผูใหกู เปน จํานวน ........................... งวด (ไมเกิ นสี่สิบแปดงวด)
โดยยินยอมใหผบู ังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวนเงินงวดชําระ
หนี้ เพื่อสงชําระหนี้ใหแกผูใหกูใหผูใหกู กอนเจ าหนี้รายอื่นจนครบถวนตามสัญญา และผูกูยินยอมปฏิบัติตาม
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติตาง ๆ ของผูใหกูทุกประการ
ในกรณีมเี หตุจําเปนที่ผูใหกูจะตองเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกเู พิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกวาที่
กําหนดไวในวรรคกอนไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด
ขอ ๓. ถาผูกูตองพนสภาพการเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยงานตนสังกัด และยังผอน
ชํ า ระเงิ น กู ไ ม ห มด ผู กู จ ะชํ า ระเงิ น ที่ ยั ง ค า งอยู พ ร อ มดอกเบี้ ย ให จ นครบถ ว นทั น ที ที่ พ น สภาพดั ง กล า ว
โดยยินยอมใหหนวยงานที่จายเงินหักเงินไดเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินตอบแทน โบนัส เงินสะสม และ
หรือเงินอื่นใดที่ผูกูมีสิทธิไดรับเพื่อเปนการชําระหนี้เงินกูสวนที่ขาดอยู และถายังขาดจํานวนอยูอีกเทาใดผูกูจะ
รับผิดชอบชดใชใหจนครบเต็มจํานวนที่ไดกูไป
ลงชื่อ............................................................ผูกู
(.......................................................)
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ขอ ๔. ผูกูเปนผูมีสิทธิหรือสิทธิเรียกรองใด ๆ จากเงินไดหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่จะไดรับจาก
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผูให
กู หรือหนวยงานที่ผูกูสังกัดทั้งหมดหรือบางสวน ผูกูยินยอมใหผูใหกู หักชําระหนี้ไดตามสิทธิที่มีอยูจริง โดย
ขอใหกองทุนและหนวยงานนั้น ๆ ดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณนี้
ขอ ๕. หากผูกูผิดนัดชําระหนี้เงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกู หักเงินปนผล เฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่สมาชิก
ถึงไดรับจากสหกรณ เพื่อชําระหนี้ของผูกูตามสัญญา
ขอ ๖. หากผูกูปฏิบัติผิดนัดชําระหนี้เงินกู หรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งแลว ใหถือวาสัญญากูนี้ถึงกําหนดชําระ
ทั้งหมดและผูใหกูทําการเรียกคืนเงินกู (เงินตนพรอมดอกเบี้ย)กับสมาชิกผูกูเงินและผูค้ําประกันเงินกูคืนไดทันที โดยมิ
พักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว และผูกูยินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบี้ยในตนเงินกูคางชําระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ย
สูงสุด ผิดนัดหรือเทากับอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันที่ผิดนัดเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จสิ้น โดยผูกูจะไมยก
เหตุผลขออางใดๆ มาเปนขอตอสู
ขอ ๗. ผูกูขอรับรองวา ที่อยูที่ระบุไวในสัญญานี้ รวมทั้งที่อยูทางอิเล็กทรอนิกสและที่อยูโปรแกรมแอพพิเคชั่น
(Line) เปนที่อยูในการจัดสงเอกสาร หนังสือ ขอมูลแกผูกู กรณีผูใหกูไดสงหนังสือ เอกสารหรือขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
เปนการสงไปกับผูกูโดยชอบแลว
ขอ ๘. ผูกูตกลงและยินยอมใหรับผิดในคาใชจายในการติดตามทวงถามหนี้ ไมวาทางโทรศัพท จดหมาย หรือทาง
อิเล็กทรอนิกสไมนอยกวาครั้งละ ๒๐๐ บาท
ขอ ๙. ผูกูและผูใหกูยินยอมใหหนังสือขอกูเงินสามัญและเอกสารประกอบการขอกูเงินสามัญของผูกูเปน
สวนหนึ่งของหนังสือสัญญาเงินกูสามัญฉบับนี้ดวย
สัญญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ขาพเจาไดตรวจอานและเขาใจขอความใน
สัญญานี้โดยตลอดดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตาม
กฎหมายแตอยางใด
ลงชื่อ....................................................................ผูกู
ะเบียนสมาชิ
ก........
(........................................................................)

(ลงชื่อ) ................................................ ผูกู/ผูรับเงิน
(………………………………..……………………….)
(ลงชื่อ) ..................................................พยาน
(.................................................................)
(ลงชื่อ) .................................................พยาน
(………………………………………………..……)

คํายินยอมของคูสมรส
ขาพเจายินยอมให.....................................................
กูเงินสามัญจาก สหกรณออมทรัพย สถ. จํากัด ได
ลงชื่อ.............................................................คูสมรส
(.................................................................)

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
ไดตรวจสอบลายมือชื่อ เอกสารหลักฐานตาง ๆ
ถูกตองครบถวนตรงกันทุกประการแลว
................................................................เจาหนาที่สหกรณ

(เอกสารแนบประกอบคําขอกู)
สําหรับผูกู

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ยื่นตอสวนราชการผูเบิก
เขียนที่.................................................................
วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ..................
ขาพเจา............................................................................ อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน
……………………………………………
ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย
................................................ ถนน ................................................ ตํ า บล/แขวง
................................................. อํ า เภอ/เขต ...............................................
จังหวัด .............................................. เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ มีค วามประสงคใหสวนราชการหักเงิน และส งให
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอมไว
กับสวนราชการผูเบิก ดังนี้
ขอ ๑. ยินยอมใหเจ าหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน, คา จา ง, เงิน บํา นาญ หรือ เงิน อื่น ใดที่ขา พเจา
ไดรับ จากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณอ อมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แจงในแตละ
เดือน และสงชําระหนี้, ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใดแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ ๒. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จหรือ เงินอื่นใด ขาพเจา
ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจากเงินบํา เหน็จหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํ ากัด แจงและสงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออม
ทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจา
ขอ ๓. การหักเงินเดือน, คาจ าง, เงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทาง
ราชการแลว (ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กอน
เปนอันดับแรก
ขอ ๔. หนั งสือ ยิน ยอมนี้ให มี ผลตั้งแตบัดนี้เปน ตนไป และข าพเจ าสัญญาว า จะไมถอนการให คํ า
ยินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จํากัด
ขอ ๕. กรณีขาพเจาไดยายสถานที่ปฏิบัติราชการ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณกรมสงเสริ มการปกครอง
ทองถิ่น จํากัด ทราบเปนหนังสือโดยทันที
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือ
นี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมกับแนบ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาดวย
หมึกสีน้ําเงินมาดวยแลว
หนังสือนี้ทําขึ้น ๓ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สวนราชการผูเบิก ฉบับที่สองเก็บไวที่
ขาพเจาและฉบับที่สามเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ลงชื่อ .................................................. ผูกู
(..................................................)

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

(เอกสารแนบประกอบคําขอกู)
สําหรับผูกู

หนังสือยินยอมใหติดตามทวงถามหนี้
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จํากัด
เขียนที่.........................................................................
วันที่ ............. เดือน ................. พ.ศ. .........................
ขาพเจา............................................................................ อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน
……………………………………………
ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย
................................................ ถนน ................................................ ตํ า บล/แขวง
................................................. อํ าเภอ/เขต ...............................................
จังหวัด ................................................ เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จํากัด ,ผูรับมอบอํานาจจากสหกรณอ อมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด,ผูรับ
มอบอํานาจชวงในการทวงถามหนี้,ผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และผูรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจทวง
ถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ กับบุคคลดังตอไปนี้
๑. คูสมรส
เบอรโทรศัพท.........................................
๒. บุตร
เบอรโทรศัพท.........................................
๓. บิดา
เบอรโทรศัพท.........................................
๔. มารดา
เบอรโทรศัพท.........................................
๕. ผูบังคับบัญชา
เบอรโทรศัพท.........................................
๖. ผูมีหนาที่ในการหักเงิน เบอรโทรศัพท.........................................
๗. บุคคลอื่น (ระบุ)......................เกี่ยวของเปน........................เบอรโทรศัพท...................................
เพื่ อ ให การติด ตามทวงถามหนี้ ของสหกรณอ อมทรัพ ยก รมส งเสริ มการปกครองท อ งถิ่ น จํากั ด
เปนไปตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ .................................................... ผูกู
(.......................................................)

ลงชื่อ ........................................................... พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(................................................................)
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หนังสือสัญญากู ที่ ..........................
ชื่อผูกู...............................................
เบอรโทร. ........................................

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

หนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญสวัสดิการ
ชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19

สหกรณไดรับยกเวนไมตองติดอากรแสตมป
ตามประมวลรัษฎากร

ที่ ................/................
เขียนที่.......................................................................
วันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .....................
ขาพเจา ............................................................................... เลขประจําตัวประชาชน --- อายุ......ป ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ............................. ( ) ขาราชการ/พนักงาน
( ) ลูกจางประจํา ( ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ .....................
ปจจุบัน ตําแหนง .............................................. ระดับ .......... เงินเดือน ............................. บาท
สังกัด...............................................โทรศัพท ......................................... มือถือ ...............................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.................หมูที่..........ซอย...................................... ถนน .........................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด .........................................
โทรศัพท .............................................................. มือถือ .........................................................................……
e-mail…………………..…………………………………….…….ID Line……………………………………………..…………………
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูคํา้ ประกัน” ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันใหไวแก สหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ตามที่ ............................................................................... ไดกูเงินของสหกรณตามหนังสือ
สั ญ ญากู เ งิ น ประเภทสามั ญ เลขที่ ..............................วั น ที่ ............... เดื อ น .............................
พ.ศ. ...................... จํานวน .........................................บาท สงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยในอัตรา
ที่สหกรณกําหนด งวดละ...................บาท (............................................................................)
ยกเว น งวดสุด ทา ย เริ่ม ตั ้ง แตเ ดื อ นที ่ส หกรณจา ยเงิน กู เ ป น ตน ไป รวม ...................................งวด
โดยยิน ยอมเสีย ดอกเบี้ย แกส หกรณเปนรายเดือ นสํา หรับเงิน กูนี้ในอัต รารอ ยละ ......... ตอ ป หรือ อัตรา
ดอกเบี้ยใหมซึ่งสหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย นั้น หากผูกูไมชําระดอกเบี้ยหรือชําระหนี้ไม
ครบถวนตามสัญญา ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหนี้จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนครบถวน
ขอ ๒. ข าพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ ๑. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคื นเงินกูกอนถึ งกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูสําหรั บเงินกู
สามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวา หนี้ สินและค าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชําระจนครบถวนแลว
ขอ ๓. ขาพเจายอมผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุ
ใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดการค้ําประกันรายนี้จนกวาหนี้ของผูกูระงับสิ้นไปหรือผูที่ขาพเจาค้ําประกัน
ไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูคํา้ ประกันแทนขาพเจา
(ลงชื่อ)……………………….......................ผูค้ําประกัน
(…………………..............................)
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ข อ ๔. ในกรณี ที่ ขา พเจ า ตอ งชําระหนี้สิน ใหแ ก สหกรณแ ทนผูกู หลัง จากสหกรณไดส ง หนัง สื อ
บอกกลา วใหแ กขา พเจ าตามที่อ ยู ขา งต นภายในหกสิบ วัน นั บ แตวัน ที่ผูกู ผิดนัด ข า พเจา ยิ น ยอมชํา ระหนี้
โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย
ชําระหนี้ซึ่งขา พเจา ตอ งชํ าระให สหกรณจากเงินไดรายเดือ นและเงินอื่น ใดของขา พเจ าสงตอสหกรณดวย
โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ให
มีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชาํ ระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแลว
ข อ ๕. หากผู กูผิ ดนั ดชํ าระหนี้ต ามหนังสื อสั ญ ญากู เงินประเภทเงิ นกูส ามั ญ ตามข อ ๑. ขาพเจา
ในฐานะผูค้ําประกันยินยอมใหสหกรณดําเนินการตามกฎหมายกับขาพเจา
ขอ ๖. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา
มอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัดของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จาย ใหสหกรณ จนกวาสหกรณ
จะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ข อ ๗. ผู ค้ํา ประกั น ขอรั บ รองว า ที่อยู ที่ระบุ ไว ในสั ญญานี้ รวมทั้ งที่ อยู ทางอิ เล็ กทรอนิกส และที่อยู
โปรแกรมแอพพิ เคชั่น (Line) เปนที่อยู ในการจัดสงเอกสาร หนังสือ ขอมูลแกผูค้ําประกัน กรณีผูใหกูไดสงหนังสือ
เอกสารหรือขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเปนการสงไปกับผูคํา้ ประกันโดยชอบแลว
ขอ ๘. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที
หนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญนี้ทําไว ณ วันซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดเขาใจขอความในหนังสือนี้โดย
ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานเปนสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมาย ( (ลงชื่อ)................................................ผูคํา้ ประกัน
(................................................)
แตอยางใด
ลงชื่อ.......................................................... ผูค้ําประกัน ( (ลงชื่อ)...................................................พยาน
(......................................................)
(.......................................................)

คํายินยอมของคูสมรส
ขาพเจายินยอมให...........................................................
เปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญจากผูใหกูได
ลงชื่อ..................................................................คูสมรส
(.................................................................)

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

สําหรับผูค้ําประกัน

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ยื่นตอสวนราชการผูเบิก
เขียนที่.................................................................
วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. ..................
ขาพเจา............................................................................ อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน
……………………………………………
ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย
................................................ ถนน ................................................ ตํ า บล/แขวง
................................................. อํ าเภอ/เขต ...............................................
จังหวัด ................................................ เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ มีความประสงคใหสวนราชการหักเงิน และสงให
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอมไว
กับสวนราชการผูเบิก ดังนี้
ขอ ๑. ยินยอมใหเจ าหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน, คา จา ง, เงิน บํา นาญ หรือ เงิน อื่น ใดที่ขา พเจา
ไดรับ จากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณอ อมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แจงในแตละ
เดือน และสงชําระหนี้, ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใดแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ ๒. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จหรือ เงินอื่นใด ขาพเจา
ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจากเงินบํา เหน็จหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํ ากัด แจงและสงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออม
ทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจา
ขอ ๓. การหักเงินเดือน, คาจ าง, เงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทาง
ราชการแลว (ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กอน
เปนอันดับแรก
ขอ ๔. หนั งสือ ยิน ยอมนี้ให มี ผลตั้งแตบัดนี้เปน ตนไป และข าพเจ าสัญญาว า จะไมถอนการให คํ า
ยินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น จํากัด
ขอ ๕. กรณีขาพเจาไดยายสถานที่ปฏิบัติราชการ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณกรมสงเสริ มการปกครอง
ทองถิ่น จํากัด ทราบเปนหนังสือโดยทันที
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือ
นี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมกับแนบ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาดวย
หมึกสีน้ําเงินมาดวยแลว
หนังสือนี้ทําขึ้น ๓ ฉบับ มีขอ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สวนราชการผูเบิก ฉบับที่สองเก็บไวที่
ขาพเจาและฉบับที่สามเก็บไวที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
ลงชื่อ .................................................. ผูค้ํา
(..................................................)

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

หนังสือแสดงเหตุที่ไดรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด
เขียนที่.........................................................................
วันที่ ............. เดือน ................. พ.ศ. .........................
ขาพเจา............................................................................ อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน……………
…………………………………………… ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............. ตรอก/ซอย
................................................ ถนน ............................................. ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต ...............................................จังหวัด ................................................ เปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................
ขาพเจาไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................... ผูกู
(.......................................................)

