
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี  จ ากัด 
 

 เอกสารใช้ในการกู้เงินสามัญ  

 
 

ผู้กู้ 
1. หนังสือรับรองเงินเดือน 
2. ส ำเนำบตัรประชำชนหรือบตัรขำ้รำชกำร 
3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
4. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถำ้มี) 
5. ส ำเนำบตัรประชำชนหรือบตัรขำ้รำชกำรของคู่สมรส (ถำ้มี) 
6. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของคู่สมรส (ถำ้มี) 
7. ใบแจง้รำยละเอียดรำยกำรหักเงินเดือน(สลิปเงินเดือน) 
8.  ฎีกำเบิกเงินนอกงบประมำณรำยจ่ำย 
9.  กรณีทีส่มำชิกไปกูเ้งินจำกสถำบนักำรเงินอื่นมำครบ  1  ปีขึ้นไป  ตอ้งยื่นรำยงำนแจง้กำรเรียกเก็บหน้ี 
10.  แนบส ำเนำสัญญำจำ้งตำมภำรกิจ (ส ำหรับพนักงำนจำ้งภำรกิจ) 
11.  ฌำปนกิจสงเครำะห์ (ส ำเนำบตัรประชำชน , ส ำเนำทะเบียนบำ้น , ส ำเนำทะเบียนสมรส(ถำ้มี) ใบเปลี่ยนช่ือ
(ถำ้มี) ใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลของรัฐ ,  ส ำเนำบตัรประชำชนและทะเบียนบำ้นผูร้ับผลประโยชน์)  
12.  ส ำเนำหน้ำบญัชีธนำคำรกรุงไทยของผูกู้ ้

    ผู้ค ้ำประกัน 

1. หนังสือรับรองเงินเดือน 
2. ส ำเนำบตัรประชำชนหรือบตัรขำ้รำชกำร 
3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
4. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถำ้มี) 
5. ส ำเนำบตัรประชำชนหรือบตัรขำ้รำชกำรของคู่สมรส (ถำ้มี) 
6. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของคู่สมรส (ถำ้มี) 
7.  ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ (ถำ้มี) 
หมำยเหตุ  ในกำรกรอกเอกสำรต้องกรอกเอกสำรให้ครบถ้วนชัดเจน      

 
 
 

 



 

   ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
                                                                                                  เขยีนที่.......................................................................... 

                                                                                           วนัที่............................................................................. 
เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั 
 ขำ้พเจำ้..............................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่....... ................................. 
เงินไดร้ำยเดือนๆละ...........................บำท (..............................................................................)  ขอเสนอค ำขอกูเ้งินสำมญั  
เพื่อโปรดพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑. ขำ้พเจำ้ขอกูเ้งิน จ ำนวน..................................บำท (.......................................................................................) 
โดยจะน ำไปใช้เพื่อกำรดงัน้ี   (ช้ีแจงเหตุผลแห่งกำรกูโ้ดยชัดเจน).............................. .......................................................... 
.......................................................................................... .................................................................................................... 
 ขอ้ ๒. ขณะน้ีขำ้พเจำ้รับรำชกำรหรือท ำงำนในต ำแหน่ง............................................................................................ 
บตัรประจ ำตวัประชำชน/ขำ้รำชกำร/รัฐวิสำหกิจ เลขที่.......................................สงักดั........................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบนั บำ้นเลขที่........................ถนน...............................................................ต ำบล.................................................. 
อ ำเภอ........................................จงัหวดั.................................................โทรศพัท.์........... ..................................................... 
 ขอ้ ๓. นอกจำกค่ำหุ้นซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยู่ในสหกรณ์  ขำ้พเจำ้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปน้ีคือ 

ค ำเสนอค ้ำประกัน 

ล ำดบัที ่ ช่ือ สมำชิกเลข
ทะเบียนที ่

ท ำงำนประจ ำใน 

ต ำแหน่งและสังกดั 

เงินได้รำย
เดือน 

ลำยมือช่ือผูค้  ้ำประกนั 

๑      

๒      

๓      

๔      

ขอ้ ๔. ถำ้ขำ้พเจำ้ไดร้ับเงินกู ้ ขำ้พเจำ้ขอส่งตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบี้ยตำมอตัรำที่สหกรณ์ก ำหนดเป็นงวดรำยเดือน
เท่ำกนั  งวดละ....................บำท (.....................................................................)  เป็นจ ำนวน...................................งวด  
(.................................................................) ตำมระเบียบของสหกรณ์ 

 ขอ้ ๕. ในกำรรับเงินกู ้ ขำ้พเจำ้จะไดท้ ำหนังสือส ำหรับกูส้ำมญัให้ไวต้่อสหกรณ์ตำมระเบียบของสหกรณ์ก ำหนด 

 ขอ้ ๖. ในกำรขอกูค้รั้ งน้ี   คู่สมรสของขำ้พเจำ้  (ถำ้มี)  ไดต้กลงที่จะท ำหนังสือยินยอมให้ไวเ้ป็นหลกัฐำนในท้ำย
หนังสือกู ้

 

ลงช่ือ.........................................................................ผูข้อกู ้  
                                                                                                           (........................................................................) 

รับที่..................../..................... 
วนัที่............/............../............. 

หนังสือกู้เลขที่............/.................. 
วนัที่............/................./................ 
บญัชีเงินกู้ที่.................................... 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(รำยกำรต่อไปน้ี  เจำ้หน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 

รำยกำรเกีย่วกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 
จ ำนวนเงินกู.้...............................................บำท 

(รำยกำรต่อไปน้ี  เจำ้หน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกบัวงเงินกูข้องผูข้อกู ้

จ ำนวนเงินกู.้............................................บำท 

 
เงินได้ 
รำยเดือน 

(บำท) 

 

เงินค่ำหุ้น 

(บำท) 

จ ำกัด
วงเงินกู้ 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ             
            วงเงินกู้ 

              คงเหลือ(บำท) 
สำมญั               เพื่อเหตุฉุกเฉิน              พิเศษ            รวม 

            (บำท)             น/สกู้ท่ี                (บำท)             น/สกู้ท่ี                (บำท)             น/สกู้ท่ี                (บำท) 

           

หมำยเหตุ (๑) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี  หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่      เคย      ไม่เคย 
                (๒) ขอ้ช้ีแจงอื่นๆ .......................................................................................................................... 

รำยกำรเกีย่วกับวงเงินของผู้ค ้ำประกัน 
จ ำนวนตน้เงินท่ีจะตอ้งค ้ำประกนั.......................................................บำท 

 

ล ำดับท่ี 

       
          ช่ือผูค้  ้ำประกัน 

              เงินได้รำย 
              เดือน 

             (บำท) 

            จ  ำกัดวงเงิน 

            ค ้ำประกัน 

             (บำท)         

             กำรค ้ำประกันรำยอืน่                 วงเงินค ้ำประกัน 

               คงเหลือ 
               (บำท) 

            
              ช่ือผูกู้ ้

ต้นเงินท่ีค ้ำประกัน 

คงเหลือ (บำท) 

           ๑       

          ๒       

          ๓       

          ๔       

หมำยเหตุ (๑) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี  หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่      เคย      ไม่เคย 
       (๒) ขอ้ช้ีแจงอื่นๆ........................................................................................................... ...........    

                                                                                                       ..........................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

                                                                                                            (.......................................................) 
                                                                                                             ............../.............../............... 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบญัชำ 
                                                                                       วนัที่................................................. 

ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำตำมควำมรู้เห็น  และตำมที่ไดส้อบถำมแลว้  ขอให้ควำมเห็นดงัน้ี 

(๑) ควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งเงินกูซ่ึ้งแจงไวใ้นค ำขอกูน้ี้  เป็นควำมจริงหรือไม่เป็นควำมจริง 
   จริง       ไม่จริง 

(๒) ในเวลำน้ีผูข้อกูม้พีฤติกรรมซ่ึงอำจถูกออกจำกงำนประจ ำหรือไม่? 

   มี       ไม่มี  
(๓) ผูข้อกูม้ีหน้ีสินภำยนอกสหกรณ์เป็นจ ำนวนมำกหรือไม ่

   มี       ไม่มี  
     ลงลำยมือช่ือ..........................................................ต ำแหน่ง................................................ 

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

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

 
 

 
 

 
 



   หนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
                                                                                 เลขที่........................../................................. 

 ช่ือผูกู้.้................................................................... ..........................วนัที่........................................................................ 
 ขำ้พเจำ้.................................................. ..................สมำชิกสำมญัสหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี

จ ำกดั      สมำชิกเลขทะเบียนที่.........................รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำต ำแหน่ง...............................................................
บตัรปะจ ำตวัประชำชน/ข้ำรำชกำร..................................................................สังกดั..................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนับำ้นเลขที่..............................ถนน..................................ต ำบล...................................อ ำเภอ................ ...................
จงัหวดั.......................................โทรศพัท.์..............................ขอท ำหนังสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั   ซ่ึงต่อไปในหนังสือกูน้ี้จะใช้ค ำว่ำ  สหกรณ์  เพื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้  ๑.  ขำ้พเจำ้ไดกู้เ้งินสำมญัจำกสหกรณ์  เป็นจ ำนวน.........................บำท (.............................................................)
และขำ้พเจำ้ไดร้ับเงินจ ำนวนดงักล่ำวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ 

 ขอ้  ๒.  ขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ.........(.............)บำทต่อปี  เป็นงวดรำยเดือน 
งวดละ .....................บำท (..............................................................................)  รวม ...................(.....................................)งวด
เวน้แต่งวดสุดทำ้ยเป็นจ ำนวนเงิน ..........................บำท  (.........................................................................................................)  
ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ ำเดือน..............................................เป็นตน้ไป 

 ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำ  เงินงวดช ำระหน้ี (รวมทั้งตน้เงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก ำหนดภำยในวนัส้ินเดือน ที่ระบุไว้
ส ำหรับงวดน้ันๆ 

 ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตำมที่สหกรณ์เรียก
เก็บเพิ่ม  เม่ือสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  30  วัน  หรือแจ้งจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
7 วัน 

 ในกรณีที่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยน้ัน  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้
เพิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน  หรือเอกสำรอ่ืนใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจ ำเป็นกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว  

 ขอ้  ๓.  ขำ้พเจำ้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หน้ำที่ผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนในหน่วยงำนตน้สังกดัของขำ้พเจำ้หัก
จ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งส่งใหส้หกรณ์น้ัน จำกเงินรำยเดือนหรือเงินไดอ้ื่นที่พึงไดร้บัจำกรำชกำรของขำ้พเจำ้ 
เพื่อส่งให้สหกรณ์ดว้ย  ควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป   ทั้งจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีตำมสัญญำน้ีโดยส้ินเชิง 

 ขอ้ ๔. ขำ้พเจำ้ถือว่ำ ในกรณีใดๆ  ซ่ึงก ำหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่ำดว้ยกำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืน
เงินกูใ้ห้ถือว่ำ   เงินกูเ้ป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพรอ้มทั้งดอกเบี้ยในทนัทีโดยมิพกัค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว ้

 ขอ้ ๕. ขำ้พเจำ้ยอมรับผูกพนัตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่ำ ถำ้ขำ้พเจำ้ลำออกหรือถูกให้ออกจำกรำชกำรหรืองำน
ประจ ำโดยไม่ไดร้ับเงินบ ำนำญ  ขำ้พเจำ้ตอ้งแจง้เป็นหนังสือใหส้หกรณ์ทรำบ และจดักำรช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยู่ตอ่
สหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

 

 

 



 ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่จดักำรช ำระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน        ขำ้พเจำ้ยินยอมใหเ้จำ้หน้ำที่ผูจ่้ำยเงินสะสม
ส ำหรับขำ้รำชกำร บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ   หรือเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรือนำยจำ้งพึงจ่ำย
ให้แก่ขำ้พเจำ้  หักเงินดงักล่ำวเพือ่ช ำระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้

ขอ้  ๖. ในกำรกูค้รั้งน้ี   ขำ้พเจำ้ไดน้ ำใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่..................................จ ำนวน..................................หุ้น
เป็นเงิน.......................................................บำท    จ ำน ำไวเ้พื่อเป็นหลกัค ้ำประกนัเงินกูข้องขำ้พเจำ้ 

 ขอ้ ๗. หำกขำ้พเจำ้ไดย้ำ้ยที่อยู่จำกที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือน้ี   ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยทนัทีถำ้
ขำ้พเจำ้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ทรำบ    และหำกมกีำรด ำเนินคดีเกี่ยวกบัหน้ีสินตำมสัญญำน้ีให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ยงัคงมีภูมลิ ำเนำอยู่
ตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือน้ีทุกประกำร 

 ขอ้  ๘.  ผูกู้ไ้ดร้ับส ำเนำคู่ฉบบัหนังสือกูน้ี้ไวแ้ลว้ตั้งแต่ในวนัที่ลงนำมในหนังสือกูน้ี้ 

        ผูกู้ไ้ดอ้่ำนขอ้ควำมในหนังสือกูน้ี้โดยตลอดแลว้เห็นว่ำถูกตอ้ง    จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน 

 
     ................................................................ผูกู้ ้ 
     (..............................................................) 
     ................................................................พยำน 

     (..............................................................) 
     ................................................................พยำน 

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

 

 
 
 

 
 

 
ขำ้พเจำ้...............................................................................................ไดร้ับเงินกู ้
จ ำนวน............................................บำท (...................................... .......................................)    ตำมหนังสือกูน้ี้ไปเป็นกำร 

ถูกตอ้งแลว้ 
            ............................................................ผูรั้บเงิน 

(..........................................................) 
                           ...........................................................เจำ้หน้ำที่ผูจ่้ำยเงิน 

                                    ............................................................เจำ้หน้ำที่ผูต้รวจสัญญำกู ้

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูกู้ม้ีคู่สมรส) 
เขียนที่...................................................... 
วนัที่......................................................... 

ขำ้พเจำ้นำย/นำง.......................................................เป็นคู่สมรสของนำย/นำง......................................................................... 
ไดย้ินยอมให้นำย/นำง....................................................................กูเ้งินสำมญัของสหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน
ปทุมธำนี   จ ำกดั ตำมที่หนังสือกูเ้งินสำมญัขำ้งตน้น้ี   และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัพยำนต่อหน้ำคู่สมรส                                                            
                   ..........................................................คู่สมรสผูใ้หค้ ำยินยอม 
                    .........................................................ผูกู้ ้



   หนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
                                                                                 เลขที่........................../................................. 

 ช่ือผูกู้.้.............................................................................................วนัที่............... ......................................................... 
 ขำ้พเจำ้....................................................................สมำชิกสำมญัสหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี

จ ำกดั      สมำชิกเลขทะเบียนที่.........................รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำต ำแหน่ง........................................ .......................
บตัรปะจ ำตวัประชำชน/ข้ำรำชกำร..................................................................สังกดั......................................... .........................
ที่อยู่ปัจจุบนับำ้นเลขที่..............................ถนน..................................ต ำบล.......... .........................อ ำเภอ...................................
จงัหวดั.......................................โทรศพัท.์..............................ขอท ำหนังสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยข์้ ำรำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั   ซ่ึงต่อไปในหนังสือกูน้ี้จะใช้ค ำว่ำ  สหกรณ์  เพื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้  ๑.  ขำ้พเจำ้ไดกู้เ้งินสำมญัจำกสหกรณ์  เป็นจ ำนวน.........................บำท (........................................... ..................)
และขำ้พเจำ้ไดร้ับเงินจ ำนวนดงักล่ำวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ 

 ขอ้  ๒.  ขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบี้ยในอตัรำร้อยละ.........(.............)บำทต่อปี  เป็นงวดรำยเดือน 
งวดละ .....................บำท (..............................................................................)  รวม ........ ...........(.....................................)งวด
เวน้แต่งวดสุดทำ้ยเป็นจ ำนวนเงิน ..........................บำท  (.............................................................. ...........................................)  
ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ ำเดือน..............................................เป็นตน้ไป 

 ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำ  เงินงวดช ำระหน้ี (รวมทั้งตน้เงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก ำหนดภำยในวนัส้ินเดือน ที่ระบุไว้
ส ำหรับงวดน้ันๆ 

 ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตำมที่สหกรณ์เรียก
เก็บเพิ่ม  เม่ือสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  30  วัน  หรือแจ้งจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 
7 วัน 

 ในกรณีที่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยน้ัน  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้
เพิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน  หรือเอกสำรอ่ืนใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจ ำเป็นกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว 

 ขอ้  ๓.  ขำ้พเจำ้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หน้ำที่ผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนในหน่วยงำนตน้สังกดัของขำ้พเจำ้หัก
จ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งส่งให้สหกรณ์น้ัน จำกเงินรำยเดือนหรือเงินไดอ้ื่นที่พึงไดร้บัจำกรำชกำรของขำ้พเจำ้ 
เพื่อส่งให้สหกรณ์ดว้ย  ควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป   ทั้งจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีตำมสัญญำน้ีโดยส้ินเชิง 

 ขอ้ ๔. ขำ้พเจำ้ถือว่ำ ในกรณีใดๆ  ซ่ึงก ำหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่ำดว้ยกำรควบคุมหลักประกนัและกำรเรียกคืน
เงินกูใ้ห้ถือว่ำ   เงินกูเ้ป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพรอ้มทั้งดอกเบี้ยในทนัทีโดยมิพกัค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว ้

 ขอ้ ๕. ขำ้พเจำ้ยอมรับผูกพนัตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่ำ ถำ้ขำ้พเจำ้ลำออกหรือถูกให้ออกจำกรำชกำรหรืองำน
ประจ ำโดยไม่ไดร้ับเงินบ ำนำญ  ขำ้พเจำ้ตอ้งแจง้เป็นหนังสือใหส้หกรณ์ทรำบ และจดักำรช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยู่ตอ่
สหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

 

 



 ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่จดักำรช ำระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน        ขำ้พเจำ้ยินยอมใหเ้จำ้หน้ำที่ผูจ่้ำยเงินสะสม
ส ำหรับขำ้รำชกำร บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพ   หรือเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรือนำยจำ้งพึงจ่ำย
ให้แก่ขำ้พเจำ้  หักเงินดงักล่ำวเพือ่ช ำระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้

ขอ้  ๖. ในกำรกูค้รั้งน้ี   ขำ้พเจำ้ไดน้ ำใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่..................................จ ำนวน..................................หุ้น
เป็นเงิน.......................................................บำท    จ ำน ำไวเ้พื่อเป็นหลกัค ้ำประกนัเงินกูข้องขำ้พเจำ้ 

 ขอ้ ๗. หำกขำ้พเจำ้ไดย้ำ้ยที่อยู่จำกที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือน้ี   ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยทนัทีถำ้
ขำ้พเจำ้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ทรำบ    และหำกมกีำรด ำเนินคดีเกี่ยวกบัหน้ีสินตำมสัญญำน้ีให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ยงัคงมีภูมลิ ำเนำอยู่
ตำมที่ระบุไวใ้นหนังสือน้ีทุกประกำร 

 ขอ้  ๘.  ผูกู้ไ้ดร้ับส ำเนำคู่ฉบบัหนังสือกูน้ี้ไวแ้ลว้ตั้งแต่ในวนัที่ลงนำมในหนังสือกูน้ี้ 

        ผูกู้ไ้ดอ้่ำนขอ้ควำมในหนังสือกูน้ี้โดยตลอดแลว้เห็นว่ำถูกตอ้ง    จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน 

     ................................................................ผูกู้ ้ 
     (..............................................................) 
     ................................................................พยำน 

     (..............................................................) 
     ................................................................พยำน 

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

 

 
 
 

 
 

 
ขำ้พเจำ้...............................................................................................ไดร้ับเงินกู้ 
จ ำนวน............................................บำท (........................ .....................................................)  ตำมหนังสือกูน้ี้ไปเป็นกำร 

ถูกตอ้งแลว้ 
            ............................................................ผูร้ับเงิน 

(.............................................................) 
                           ...........................................................เจำ้หน้ำที่ผูจ่้ำยเงิน 

                                      ............................................................เจำ้หน้ำที่ผูต้รวจสัญญำกู้     
                                                                                                                     

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูกู้ม้ีคู่สมรส) 
เขียนที่...................................................... 
วนัที่......................................................... 

ขำ้พเจำ้นำย/นำง.......................................................เป็นคู่สมรสของนำย/นำง......................................................................... 
ไดย้ินยอมให้นำย/นำง....................................................................กูเ้งินสำมญัของสหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน
ปทุมธำนี   จ ำกดั ตำมที่หนังสือกูเ้งินสำมญัขำ้งตน้น้ี   และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัพยำนต่อหน้ำคู่สมรส                                                            
                   ..........................................................คู่สมรสผูใ้หค้ ำยินยอม 

                    .........................................................ผูกู้ ้



(ใช้ส ำหรับผู้กู้สำมัญ) 

หนังสือยินยอม 

ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้อื่นที่พึงได้รับจำกรำชกำร 
 

เขียนที่................................................................................. 
วนัที่....................เดือน......................พ.ศ............................ 

เร่ือง  ยินยอมให้หักเงินเพื่อช ำระหน้ีเงินกู ้
เรียน  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)............................................................................................................. 
 

 ดว้ย  ขำ้พเจำ้  นำย/นำง/นำงสำว............................................................................. ................................................... 
ต ำแหน่ง..........................................................สังกดั................................................................................เป็นสมำชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี    จ ำกดั    เลขทะเบียนที่...........................................ไดกู้เ้งินสำมญั ของสหกรณ์
ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี    จ ำกดั    จ ำนวนเงิน....................................................................................บำท 

(....................................................................................................)  ลงวนัที่........................................................................... 
เพื่อน ำไปใช้จ่ำย.................................................................................... ...................................และขำ้พเจำ้ยินยอมให้ 
หน่วยงำนตน้สังกดัหักเงินไดร้ำยเดือนหรือเงินไดอ้ื่นที่พงึไดร้ับจำกรำชกำร  เพื่อช ำระหน้ีเงินกูเ้งนิของสหกรณ์ฯ   
จนครบถว้นตำมเงื่อนไข  หรือขอ้ตกลงกำรกูเ้งินของสหกรณ์ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวขอ้งให้ต่อไปดว้ย 
 

 

                                                         (ลงช่ือ)........................................................ผูกู้ ้ / ผูใ้ห้ควำมยินยอม 
(.......................................................) 

 

(ลงช่ือ)........................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................ 

 

(ลงช่ือ).......................................................พยำน 

(........................................................) 
ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.กองคลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..................................................... 

 

หมำยเหตุ: เอกสำรฉบบัน้ีไดท้ ำไว ้2 ฉบบั เก็บรักษำไวท้ี่ตน้สังกดั 1 ฉบบั และ สหกรณ์ฯ 1 ฉบบั 

 

 



(ใช้ส ำหรับผู้กู้สำมัญ) 

หนังสือยินยอม 

ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้อื่นที่พึงได้รับจำกรำชกำร 
 

เขียนที่................................................................................. 
วนัที่....................เดือน......................พ.ศ............................ 

เร่ือง  ยินยอมให้หักเงินเพื่อช ำระหน้ีเงินกู ้
เรียน  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)............................................................................................................. 
 

 ดว้ย  ขำ้พเจำ้  นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................... ................................. 
ต ำแหน่ง..........................................................สงักดั...................................................... ..........................เป็นสมำชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี    จ ำกดั    เลขทะเบียนที่...........................................ไดกู้เ้งินสำมญั ของสหกรณ์
ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี    จ ำกดั    จ ำนวนเงิน....................................................................................บำท 

(....................................................................................................)  ลงวนัที่............................................................ ............... 
เพื่อน ำไปใช้จ่ำย................................................................................................... ....................และขำ้พเจำ้ยินยอมให้ 
หน่วยงำนตน้สังกดัหักเงินไดร้ำยเดือนหรือเงินไดอ้ื่นที่พงึไดร้ับจำกรำชกำร  เพื่อช ำระหน้ีเงินกูเ้งนิของสหกรณ์ฯ   
จนครบถว้นตำมเงื่อนไข  หรือขอ้ตกลงกำรกูเ้งินของสหกรณ์ 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวขอ้งให้ต่อไปดว้ย 
 

 

                                                         (ลงช่ือ)........................................................ผูกู้ ้ / ผูใ้ห้ควำมยินยอม 
(.......................................................) 

 

(ลงช่ือ)........................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................ 

 

(ลงช่ือ).......................................................พยำน 

(........................................................) 
ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.กองคลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................................  

 

หมำยเหตุ: เอกสำรฉบบัน้ีไดท้ ำไว ้2 ฉบบั เก็บรักษำไวท้ี่ตน้สังกดั 1 ฉบบั และ สหกรณ์ฯ 1 ฉบบั 

 

 



(ใช้ส ำหรับผู้กู้สำมัญ) 
 

เขียนที่................................................... 
วนัที่...................................................... 

เร่ือง  ยินยอมหักเงินเพื่อช ำระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี จ ำกดั 

 

เรียน  ประธำนสหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั 

 

 ตำมที่  นำย/นำง/นำงสำว .....................................................................................................สมำชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทะเบยีนที่.........................................................ซ่ึงท ำงำนใน  

อบต./เทศบำล......................................................................................... .........ไดกู้เ้งินสำมญัสหกรณ์ฯ  ไป 

จ ำนวน.....................................................บำท(........ ..................................................................................................) 
ลงวนัที่...............................................................................ขำ้พเจำ้ขอให้รับควำมยินยอมแกส่หกรณ์ฯ  ว่ำขำ้พเจำ้จะ 
ท ำกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยเพื่อช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์ฯจนครบถว้น  ซ่ึงเป็นไปตำมมติของคณะรัฐมนตรี  หนังสือด่วน
ที่สุด นร  0205 / ว 138  ลงวนัที่  16  กนัยำยน  2545 
 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

ลงช่ือ...................................................ผูแ้สดงเจตนำให้ควำมยินยอม 
                                            (.......................................................) 

ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................ 
 

                                      ลงช่ือ.....................................................พยำน 

                                            (........................................................) 
ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................. 

 

                                      ลงช่ือ.....................................................พยำน 

                                            (.......................................................) 
           ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.กองคลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.).............................. 

 
 
 



(กรณีผู้กู้มีหน้ีอ่ืน) 

แบบฟอร์มข้อมูลสมำชิกกู้เงินสำมัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นปทุมธำนี  จ ำกัด 

 

ณ  วันที่....................................................................... 
รำยสมำชิกผูข้อกู.้....................................................เลขทะเบียนสมำชิก.............................. 

สังกดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................อ ำเภอ..........................จงัหวดั.................................. 
ข้อมูลบุคคล 

๑.เงินเดือน............................บำท  เงินประจ ำต ำแหน่ง...........................บำท  รวมเงินไดสุ้ทธิ..........................บำท 

๒.กูเ้งินสำมญั  จ ำนวน........................................บำท ส่งช ำระหน้ี  จ ำนวน...........งวด ๆละ....................บำท 
    ปัจจุบนัเหลือหน้ีสำมญั   จ ำนวน.....................บำท   

๓.กูเ้งินกบัธนำคำรกรุงไทย จ ำนวน....................บำท ส่งช ำระหน้ี  จ ำนวน...........งวด ๆละ....................บำท 

    ปัจจุบนัเหลือหน้ี     จ ำนวน....................บำท 
๔.กูเ้งินกบัธนำคำรออมสิน จ ำนวน....................บำท ส่งช ำระหน้ี  จ ำนวน...........งวด ๆละ....................บำท 

    ปัจจุบนัเหลือหน้ี     จ ำนวน....................บำท 

๕.กูเ้งินกบั ธกส.          จ ำนวน....................บำท ส่งช ำระหน้ี  จ ำนวน...........งวด ๆละ....................บำท 

    ปัจจุบนัเหลือหน้ี     จ ำนวน....................บำท 
๖.กูเ้งินกบัสหกรณ์อื่น         จ ำนวน....................บำท ส่งช ำระหน้ี  จ ำนวน...........งวด ๆละ....................บำท 

    ปัจจุบนัเหลือหน้ี     จ ำนวน....................บำท 
๗.เงินเดือนสุทธิ  คงเหลือ    จ ำนวน...................บำท(หลงัหักเงินกูส้ำมญัสหกรณ์และเงินกูส้ถำบนักำรเงินอื่นแลว้) 
 

ขอ้มูล  ณ  วนัที่................................................... 
ผู้ตรวจสอบ 

 
ลงช่ือ...................................................เจำ้หน้ำที่กำรเงิน 

           (.......................................................) 
(ต ำแหน่ง)................................................ 

 

ผู้รับรอง 
 

                                           ลงช่ือ.........................................................หัวหน้ำส่วน / ผอ.คลงั 
                                                       (.........................................................)หรือผูร้ักษำรำชกำรแทน 

(ต ำแหน่ง)................................................. 



(กรณีผู้กู้ไม่มีหน้ีอ่ืน) 
บันทึก 

ท้ำยสัญญำเงินกู้สำมัญ  เลขที่............./........... 
................................................. 

 

 

วนัที่................................................................. 
  

ขำ้พเจำ้.........................................................................................สมำชิกเลขที่....... ......................................
สังกดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..........................................อ ำเภอ.....................................จงัหวดั................................... 

 

 

ขอท ำกำรบนัทึกยืนยนัเพิ่มดงัต่อไปน้ี 

 1. ปัจจุบนัขำ้พเจำ้ไม่มีหน้ีสินเงินกูส้ำมญักบัธนำคำรหรือสถำบนักำรเงิน แต่อย่ำงใด 

 2. หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำ ขำ้พเจำ้มีหน้ีสินเงินกูต้ำมขอ้ 1 ใหถ้ือว่ำขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ขอ้ควำมอนัเป็นเท็จต่อ
เจำ้หน้ำที่สหกรณ์ฯ ซ่ึงมโีทษทำงอำญำฐำนยกัยอก หรือฉ้อโกง หรือผิดสัญญำเงินกูส้ำมญัจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ 

ยกเลิกสญัญำหรือเรียกค่ำเสียหำยได ้
 

 ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนบนัทึกน้ีแลว้เขำ้ใจถูกตอ้ง จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน 

 

 

            ลงช่ือ.............................................................ผูบ้นัทึก / ผูกู้ ้
(............................................................) 

 ลงช่ือ.............................................................พยำน 

(............................................................) 
 ลงช่ือ.............................................................พยำน 

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

 
 
 
 
 

 



 
        

 

หนังสือค ้ำประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
ที่................./................... 

ช่ือผูค้ ้ำประกนั.................................................................... 
วนัที่............................................................ 

 ขำ้พเจำ้..................................................................................................................... ................................................... 
สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทะเบียนที่....................................................... 
รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง................................. ..................................บตัรประจ ำตวัประชำชน/ขำ้รำชกำร/ 
รัฐวิสำหกิจ  เลขที่...............................................สังกดั.......................................ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที.่...... ............................ 
ถนน.................................ต ำบล...............................อ ำเภอ.........................................จงัหวัด.............................................. 
โทรศพัท.์....................................ขอท ำหนังสือค ้ำประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  
จ ำกดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนังสือค ้ำประกนัน้ีจะใช้ค ำว่ำสหกรณ์  เพื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้ ๑. ตำมที.่....................................................................................................ไดกู้เ้งินสหกรณ์ตำมหนังสือกูส้ ำหรับ 

เงินกูส้ำมญัที่.............../................วนัที่................. .........................................น้ัน  ขำ้พเจำ้ยินยอมค ้ำประกนัอย่ำงไม่มีจ ำกดั 
เพื่อหน้ีสินเกีย่วกบัเงินกูร้ำยน้ี 

 ขอ้ ๒. ขำ้พเจำ้ได้ทรำบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี  อตัรำดอกเบี้ย  และกำรเรียกคืนเงินกูก้่อนถึง
ก ำหนดตำมที่กล่ำวไวใ้นหนังสือกูน้ั้นโดยตลอดแลว้ขำ้พเจำ้ยอมค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัน้ันๆ ทุกประกำร 
 ขอ้ ๓. ในกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลำส่งเงินงวดช ำระหน้ี  ตำมที่ก ำหนดไวน้ั้นแก่ผูกู้ ้ ขำ้พเจำ้ถือว่ำกำรผ่อนเวลำ
เช่นน้ันเป็นควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ดว้ย  จึงให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ตงลงในกำรผ่อนเวลำน้ันๆ  ดว้ยทุกครั้ ง 
 ขอ้ ๔. เมื่อปรำกฏว่ำผูกู้ ้ไม่ช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้ค ้ำประกันไว้น้ีให้แก่สหกรณ์ตำมขอ้ผูกพนั  ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะ
เหตุใดๆ  ไม่ว่ำผูกู้ ้ยงัมีตวัตนอยู่หรือไม่ และสหกรณ์ได้แจง้ควำมน้ันให้ขำ้พเจำ้ทรำบ ขำ้พเจ้ำยอมรับผิดช ำระหน้ีให้แก่
สหกรณ์แทนผูกู้ท้นัทีโดยมิพกัใช้สิทธิของผูค้ ้ำประกนั  ตำมมำตรำ   ๖๘๘, ๖๘๙, ๖๙๐     แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชยน้ั์นแต่ประกำรใดเลย 
 ขอ้ ๕. ขำ้พเจำ้ยอมรับผูกพนัว่ำ   กำรที่ขำ้พเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์น้ี  ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็น
เหตุให้ขำ้พเจำ้หลุดพนัจำกกำรค ้ำประกนัรำยน้ี   จนกว่ำผูท้ี่ขำ้พเจ้ำค ้ำประกนัไวน้ี้จะได้ให้สมำชิกอื่น   ซ่ึงคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรเขำ้เป็นผูค้ ้ำประกนัแทนขำ้พเจำ้ 
 ขอ้ ๖. ในกรณีที่ขำ้พเจำ้จะต้องช ำระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่
ขำ้พเจ้ำแลว้ภำยในหกสิบวนันับแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัด     ขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระหน้ีโดยให้ผู ้บงัคบับัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู ้
จ่ำยเงินได้รำยเดือนและเงินอื่นใด  หักจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์จำกเงินได้รำยเดือนของ
ขำ้พเจำ้เพื่อส่งต่อสหกรณ์  โดยข้ำพเจำ้ไดท้ ำหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์และ
ดว้ยควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีที่ค ้ำประกนัน้ี โดยส้ินเชิง 

หนังสือ................./................. 
ช่ือผูกู้.้...................................... 

ทะเบียนผูค้ ้ำประกนั 

เล่ม................หน้ำ............... 



 ขอ้ ๗. ในกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวไปยงัขำ้พเจำ้ให้ส่งไปตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในหนังสือค ้ำประกนัน้ี  หำกขำ้พเจำ้
เปลี่ยนแปลงที่อยู่จำกที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือค ้ำประกนัฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยทนัที  
 ขอ้ ๘. ผูค้  ้ำประกนัไดร้ับส ำเนำคู่ฉบบัหนังสือค ้ำประกนัน้ีไวแ้ลว้ตั้งแต่วนัที่ลงนำมในหนังสือค ้ำประกนัน้ี 

 ผูค้ ้ำประกนัไดอ้่ำนขอ้ควำมในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่ำถูกตอ้ง จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหน้ำ
พยำน 

    ..........................................................ผูค้  ้ำประกนั 

    (........................................................) 
    ..........................................................พยำน 

    (........................................................) 
    ..........................................................พยำน 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่ำไดต้รวจบตัรประจ ำตวั และลำยมือช่ือผูค้ ้ำประกนั แลว้เห็นว่ำหนังสือค ้ำประกนัน้ีไดท้ ำขึ้นโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

 

.........................................................เจำ้หน้ำที่สหกรณ์ 

                                                     (.......................................................) 
                                                     .................../.................../................... 
 

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูค้  ้ำประกนัมีคู่สมรส) 
เขียนที่...................................................... 
วนัที่......................................................... 

ขำ้พเจำ้นำย/นำง...................................................เป็นคู่สมรสของนำย/นำง..................................................................... 
ไดย้ินยอมให้นำย/นำง.....................................................................เป็นผูค้ ้ำประกนัเงินกู.้...............................................
ของสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินปทุมธำนี  จ ำกดั ตำมที่หนังสือกูเ้งินขำ้งตน้น้ี   และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือ
ช่ือไวเ้ป็นส ำคญัพยำนต่อหน้ำคู่สมรส 

..........................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ำยินยอม 
                   (..........................................................) 
 
            ..........................................................ผูค้ ้ำประกนั 

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



(ใช้ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน) 
หนังสือยินยอม 

ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อ่ืนที่พึงได้รับจำกรำชกำร  
เขียนที่............................................... 
วนัที่.................................................. 

เร่ือง  ยินยอมให้หักเงินเพื่อช ำระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั 
เรียน  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................................................................................(หัวหน้ำหน่วยตน้สังกดั) 
  ตำมที่ขำ้พเจำ้................................................................................สมำชิกเลขทะเบียน......... ......................... 
รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำต ำแหน่ง.....................................................................ซ่ึงเป็นผูค้ ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัให้กบั 
นำย/นำง/นำงสำว............................................................... .....................................................ซ่ึงไดข้อเงินกูจ้ำกสหกรณ์ 
ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทีส่ัญญำที่.................................................................................... 
ลงวนัที่................................................................. .....................จ ำนวนเงิน...............................................................บำท 
(................................................................................................)น้ัน 
  ขำ้พเจ้ำขอท ำหนังสือน้ีไวเ้พื่อแสดงว่ำ  ถ้ำข้ำพเจำ้ตอ้งช ำระหน้ีแทนผู้กู ้ขำ้พเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้น
สังกดัหักเงินไดร้ำยเดือนหรือเงินอื่นที่พึงได้รับจำกรำชกำร  เพื่อช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นปทุมธำนี  จ ำกัด  โดยยินยอมให้หักช ำระห น้ีตลอดไป  และจะไม่เพิกถอนควำมยินยอมดังกล่ำวน้ัน         
จนกว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  จะไดร้ับช ำระหน้ีครบ และขำ้พเจำ้ประสงค์จะเพิก
ถอนตำมควำมยินยอมภำยหลัง   จะต้องไดร้ับควำมยินยอมจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  
จ ำกดั ก่อน 
 

                                 ลงช่ือ..................................................ผูค้  ้ำประกนั / ให้ควำมยินยอม 
(.......................................................) 

 
ลงช่ือ..................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................... 

 
ลงช่ือ..................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.คลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..................................... 

 
หมำยเหตุ  เอกสำรฉบบัน้ีให้ท ำไว ้2 ฉบบั เก็บไวท้ี่ตน้สงักดั 1 ฉบบั ส่งสหกรณ์ฯ 1 ฉบบั 
 



(ใช้ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน) 
หนังสือยินยอม 

ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อ่ืนที่พึงได้รับจำกรำชกำร  
เขียนที่............................................... 
วนัที่.................................................. 

เร่ือง  ยินยอมให้หักเงินเพื่อช ำระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั 
เรียน  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................................................................................(หั วหน้ำหน่วยตน้สังกดั) 
  ตำมที่ขำ้พเจำ้................................................................................สมำชิกเลขทะเบียน.................................. 
รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำต ำแหน่ง.....................................................................ซ่ึงเป็นผูค้ ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัให้กบั 
นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................ซ่ึงไดข้อเงินกูจ้ำกสหกรณ์  
ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทีส่ัญญำที่.................................................................................... 
ลงวนัที่......................................................................................จ ำนวนเงิน.............................................. .................บำท 
(................................................................................................)น้ัน 
  ขำ้พเจ้ำขอท ำหนังสือน้ีไวเ้พื่อแสดงว่ำ  ถ้ำข้ำพเจำ้ตอ้งช ำระหน้ีแทนผู้กู ้ขำ้พเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้น
สังกดัหักเงินไดร้ำยเดือนหรือเงินอื่นที่พึงได้รับจำกรำชกำร  เพื่อช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นปทุมธำนี  จ ำกัด  โดยยินยอมให้หักช ำระห น้ีตลอดไป  และจะไม่เพิกถอนควำมยินยอมดังกล่ำวน้ัน         
จนกว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  จะไดร้ับช ำระหน้ีครบ และขำ้พเจำ้ประสงค์จะเพิก
ถอนตำมควำมยินยอมภำยหลัง   จะต้องไดร้ับควำมยินยอมจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  
จ ำกดั ก่อน 
 

                                 ลงช่ือ..................................................ผูค้  ้ำประกนั / ให้ควำมยินยอม 
(.......................................................) 

 
ลงช่ือ..................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................... 

 
ลงช่ือ..................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.คลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..................................... 

 
หมำยเหตุ  เอกสำรฉบบัน้ีให้ท ำไว ้2 ฉบบั เก็บไวท้ี่ตน้สงักดั 1 ฉบบั ส่งสหกรณ์ฯ 1 ฉบบั 

 



(ใช้ส ำหรับผู้บังคับบัญชำผู้ค ้ำประกัน) 
  

เขียนที่................................................... 
วนัที่...................................................... 

เร่ือง  ยินยอมหักเงินเพื่อช ำระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี จ ำกดั 

 

เรียน  ประธำนสหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั 

 

 ตำมที่  นำย/นำง/นำงสำว .....................................................................................................สมำชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทะเบยีนที่.........................................................ซ่ึงท ำงำนใน  

อบต./เทศบำล................................................................................................................ไดค้ ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัของ
สหกรณ์ฯ  เลขทีส่ัญญำที่.........................................................................ลงวนัที่..................... .................................. 
จ ำนวน.....................................................บำท(............................................................... ...........................................) 
ขำ้พเจำ้ขอให้รับควำมยินยอมแก่สหกรณ์ฯ   ว่ำขำ้พเจำ้จะท ำกำรหักเงิน  เพื่อช ำระหน้ีแทนตำมที่สหกรณ์ฯ  
จนครบถว้น  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

ลงช่ือ...................................................ผูแ้สดงเจตนำให้ควำมยินยอม 

                                           (.......................................................) 
ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................ 

 

                                      ลงช่ือ.....................................................พยำน 

                                            (........................................................) 
ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................. 

 

                                      ลงช่ือ.....................................................พยำน 

                                            (.......................................................) 
        ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.คลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................. 

 

 

 



ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ้ำประกัน 
 

ก่อนที่จะลงนำมในสัญญำค ้ำประกนั  ผูค้  ้ำประกนัควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสือค ้ำ
ประกนัให้ชัดเชนก่อนที่จะท ำสัญญำค ้ำประกนั  หำกมีขอ้สงสัยใดๆควรปรึกษำผูรู้้กอ่นที่จะท ำหนังสือค ้ำประกนั  

 กำรที่ผูค้  ้ำประกนัลงนำมในสัญญำค ้ำประกนักบั สหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  
จ ำกดั เพื่อค ้ำประกนัหน้ีตำมสัญญำกูย้ืมเงินเลขที่....................../......................ลงวนัที่ .................................  
ระหว่ำง   สหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั (ผูใ้ห้กู)้ กบั  นำย/นำง/นำงสำว 
................................................................................................. (ผูกู้)้  ผูค้  ้ำประกนัจะมีควำมรับผิดต่อผูใ้ห้กู ้  
ในสำระส ำคญัดงัน้ี 

1. ผูค้ ้ำประกนัจะตอ้งรับผิดอย่ำงจ ำกดัไม่เกินวงเงินตำมที่ก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงิน 

2. ผูค้ ้ำประกนัจะรับผิดต่อผูใ้ห้กูภ้ำยในวงเงินที่ผูกู้ ้ คำ้งช ำระกบัผูใ้หกู้ต้ำมสัญญำกูย้ืมเงินและ 
อำจตอ้งรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่น  ๆ  อีกดว้ย 

3. ผูค้ ้ำประกนัจะรับผิดในวงเงินกูต้ำมสัญญำกูย้ืมเงิน 

4. ผูค้ ้ำประกนัตอ้งรับผิดร่วมกบัผูกู้ ้
5. เมื่อผูกู้ผ้ิดนัดช ำระหน้ี  ผูใ้ห้กูม้สิีทธิเรียกร้องและบงัคบัให้ผูค้  ้ำประกนัช ำระหน้ีทั้งหมดที่ผูกู้ ้

คำ้งช ำระ  โดยผูใ้ห้กูไ้ม่จ ำเป็นตอ้งเรียกร้องหรือบงัคบัเอำจำกผูกู้ก้่อน 

6. เป็นสัญญำค ้ำประกนัเพื่อกิจกำรเน่ืองกนัไปหลำยครำวไม่จ ำกดัเวลำที่ผูค้  ้ำประกนัไม่สำมำรถ
ยกเลิกเพิกถอนได ้

7. ผูค้ ้ำประกนัไม่หลุดพน้จำกควำมรับผิดแมผู้ใ้หกู้ย้อมผ่อนเวลำให้แก่ผูกู้ ้
 

นอกจำกที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้แลว้  ผูค้  ้ำประกนัยงัมีหน้ำที่และควำมรับผิดต่ำง ๆ  ตำมทีร่ะบุไวใ้นสัญญำ 
ค ้ำประกนั 

ขำ้พเจำ้ไดร้ับทรำบค ำเตือนน้ีแลว้  จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

      ลงช่ือ ...............................................................ผูค้  ้ำประกนั 

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

     ลงช่ือ ............................................................... ผูบ้งัคบับญัชำของผูค้ ้ำประกนั 

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

      ลงช่ือ ............................................................... เจำ้หน้ำที่สหกรณ์ 

(...............................................................) 
หมำยเหตุ  :  ผูค้ ้ำประกนัตอ้งมำพร้อมกบัผูกู้ใ้นวนัเวลำรับเงินกูส้ำมญั 
 



 
        

 

หนังสือค ้ำประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
ที่................./................... 

ช่ือผูค้ ้ำประกนั.................................................................... 
วนัที่............................................................ 

 ขำ้พเจำ้................................................................................................................................ ........................................ 
สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทะเบียนที่....................................................... 
รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง...................................................................บตัรประจ ำตวัประชำชน/ขำ้รำชกำร/ 
รัฐวิสำหกิจ  เลขที่...............................................สังกดั.......................................ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที.่.................................. 
ถนน.................................ต ำบล...............................อ ำเภอ.........................................จงัหวดั. ............................................. 
โทรศพัท.์....................................ขอท ำหนังสือค ้ำประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  
จ ำกดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนังสือค ้ำประกนัน้ีจะใช้ค ำว่ำสหกรณ์  เพื่อไวเ้ป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้ ๑. ตำมที.่....................................................................................................ไดกู้เ้งินสหกรณ์ตำมหนังสือกูส้ ำหรับ 

เงินกูส้ำมญัที่.............../................วนัที่..........................................................น้ัน  ขำ้พเจำ้ยินยอมค ้ำประกนัอย่ำงไม่มีจ ำกดั 
เพื่อหน้ีสินเกีย่วกบัเงินกูร้ำยน้ี 

 ขอ้ ๒. ขำ้พเจำ้ได้ทรำบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี  อตัรำดอกเบี้ย  และกำรเรียกคืนเงินกูก้่อนถึง
ก ำหนดตำมที่กล่ำวไวใ้นหนังสือกูน้ั้นโดยตลอดแลว้ขำ้พเจำ้ยอมค ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนัน้ันๆ ทุกประกำร 
 ขอ้ ๓. ในกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลำส่งเงินงวดช ำระหน้ี  ตำมที่ก ำหนดไวน้ั้นแก่ผูกู้ ้ ขำ้พเจำ้ถือว่ำกำรผ่อนเวลำ
เช่นน้ันเป็นควำมประสงค์ของขำ้พเจำ้ดว้ย  จึงให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ตงลงในกำรผ่อนเวลำน้ันๆ  ดว้ยทุกครั้ ง 
 ขอ้ ๔. เมื่อปรำกฏว่ำผูกู้ ้ไม่ช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้ค ้ำประกันไว้น้ีให้แก่สหกรณ์ตำมขอ้ผูกพนั  ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะ
เหตุใดๆ  ไม่ว่ำผูกู้ ้ยงัมีตวัตนอยู่หรือไม่ และสหกรณ์ได้แจง้ควำมน้ันให้ขำ้พเจำ้ทรำบ ขำ้พเจ้ำยอมรับผิดช ำระหน้ีให้แก่
สหกรณ์แทนผูกู้ท้นัทีโดยมิพกัใช้สิทธิของผูค้ ้ำประกนั  ตำมมำตรำ   ๖๘๘, ๖๘๙, ๖๙๐     แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชยน้ั์นแต่ประกำรใดเลย 
 ขอ้ ๕. ขำ้พเจำ้ยอมรับผูกพนัว่ำ   กำรที่ขำ้พเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์น้ี  ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็น
เหตุให้ขำ้พเจำ้หลุดพนัจำกกำรค ้ำประกนัรำยน้ี   จนกว่ำผูท้ี่ขำ้พเจ้ำค ้ำประกนัไวน้ี้จะได้ให้สมำชิกอื่น   ซ่ึงคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรเขำ้เป็นผูค้ ้ำประกนัแทนขำ้พเจำ้ 
 ขอ้ ๖. ในกรณีที่ขำ้พเจำ้จะต้องช ำระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กูห้ลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่
ขำ้พเจ้ำแลว้ภำยในหกสิบวนันับแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัด     ขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระหน้ีโดยให้ผู ้บงัคบับัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู ้
จ่ำยเงินได้รำยเดือนและเงินอื่นใด  หักจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์จำกเงินได้รำยเดือนของ
ขำ้พเจำ้เพื่อส่งต่อสหกรณ์  โดยข้ำพเจำ้ไดท้ ำหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์และ
ดว้ยควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีที่ค ้ำประกนัน้ี โดยส้ินเชิง 

หนังสือ................./................. 
ช่ือผูกู้.้...................................... 

ทะเบียนผูค้ ้ำประกนั 

เล่ม................หน้ำ............... 



 ขอ้ ๗. ในกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวไปยงัขำ้พเจำ้ให้ส่งไปตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในหนังสือค ้ำประกนัน้ี  หำกขำ้พเจำ้
เปลี่ยนแปลงที่อยู่จำกที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือค ้ำประกนัฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยทนัที  
 ขอ้ ๘. ผูค้  ้ำประกนัไดร้ับส ำเนำคู่ฉบบัหนังสือค ้ำประกนัน้ีไวแ้ลว้ตั้งแต่วนัที่ลงนำมในหนังสือค ้ำประกนัน้ี 

 ผูค้ ้ำประกนัไดอ้่ำนขอ้ควำมในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่ำถูกตอ้ง จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหน้ำ
พยำน 

    ..........................................................ผูค้  ้ำประกนั 

    (........................................................) 
    ..........................................................พยำน 

    (........................................................) 
    ..........................................................พยำน 

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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองว่ำไดต้รวจบตัรประจ ำตวั และลำยมือช่ือผูค้ ้ำประกนั แลว้เห็นว่ำหนังสือค ้ำประกนัน้ีไดท้ ำขึ้นโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

 

.........................................................เจำ้หน้ำที่สหกรณ์ 

                                                     (.......................................................) 
                                                     .................../.................../................... 
 

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูค้  ้ำประกนัมีคู่สมรส) 
เขียนที่...................................................... 
วนัที่......................................................... 

ขำ้พเจำ้นำย/นำง...................................................เป็นคู่สมรสของนำย/นำง..................................................................... 
ไดย้ินยอมให้นำย/นำง.....................................................................เป็นผูค้ ้ำประกนัเงินกู.้...............................................
ของสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินปทุมธำนี  จ ำกดั ตำมที่หนังสือกูเ้งินขำ้งตน้น้ี   และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือ
ช่ือไวเ้ป็นส ำคญัพยำนต่อหน้ำคู่สมรส 

..........................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ำยินยอม 

                   (..........................................................) 
 
            ..........................................................ผูค้ ้ำประกนั 

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



(ใช้ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน) 
หนังสือยินยอม 

ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อ่ืนที่พึงได้รับจำกรำชกำร  
เขียนที่............................................... 
วนัที่.................................................. 

เร่ือง  ยินยอมให้หักเงินเพื่อช ำระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั 
เรียน  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................................................................................(หั วหน้ำหน่วยตน้สังกดั) 
  ตำมที่ขำ้พเจำ้................................................................................สมำชิกเลขทะเบียน....................... ........... 
รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำต ำแหน่ง.....................................................................ซ่ึงเป็นผูค้ ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัให้กบั 
นำย/นำง/นำงสำว............................................................................................................... .....ซ่ึงไดข้อเงินกูจ้ำกสหกรณ์ 
ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทีส่ัญญำที่.................................................................................... 
ลงวนัที่......................................................................................จ ำนวนเงิน...................... .........................................บำท 
(................................................................................................)น้ัน 
  ขำ้พเจ้ำขอท ำหนังสือน้ีไวเ้พื่อแสดงว่ำ  ถ้ำข้ำพเจำ้ตอ้งช ำระหน้ีแทนผู้กู ้ขำ้พเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้น
สังกดัหักเงินไดร้ำยเดือนหรือเงินอื่นที่พึงได้รับจำกรำชกำร  เพื่อช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นปทุมธำนี  จ ำกัด  โดยยินยอมให้หักช ำระห น้ีตลอดไป  และจะไม่เพิกถอนควำมยินยอมดังกล่ำวน้ัน         
จนกว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  จะไดร้ับช ำระหน้ีครบ และขำ้พเจำ้ประสงค์จะเพิก
ถอนตำมควำมยินยอมภำยหลัง   จะต้องไดร้ับควำมยินยอมจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  
จ ำกดั ก่อน 
 

                                 ลงช่ือ..................................................ผูค้  ้ำประกนั / ให้ควำมยินยอม 
(.......................................................) 

 
ลงช่ือ..................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................... 

 
ลงช่ือ..................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.คลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..................................... 

 
หมำยเหตุ  เอกสำรฉบบัน้ีให้ท ำไว ้2 ฉบบั เก็บไวท้ี่ตน้สงักดั 1 ฉบบั ส่งสหกรณ์ฯ 1 ฉบบั 
 



(ใช้ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน) 
หนังสือยินยอม 

ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อ่ืนที่พึงได้รับจำกรำชกำร  
เขียนที่............................................... 
วนัที่.................................................. 

เร่ือง  ยินยอมให้หักเงินเพื่อช ำระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั 
เรียน  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................................................................................(หั วหน้ำหน่วยตน้สังกดั) 
  ตำมที่ขำ้พเจำ้..................................................... ...........................สมำชิกเลขทะเบียน.................................. 
รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำต ำแหน่ง.....................................................................ซ่ึงเป็นผูค้ ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัให้กบั 
นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................ซ่ึงไดข้อเงินกูจ้ำกสหกรณ์  
ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทีส่ัญญำที่.................................................................................... 
ลงวนัที่......................................................................................จ ำนวนเงิน...................... .........................................บำท 
(............................................................................... .................)น้ัน 
  ขำ้พเจ้ำขอท ำหนังสือน้ีไวเ้พื่อแสดงว่ำ  ถ้ำข้ำพเจำ้ตอ้งช ำระหน้ีแทนผู้กู ้ขำ้พเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้น
สังกดัหักเงินไดร้ำยเดือนหรือเงินอื่นที่พึงได้รับจำกรำชกำร  เพื่อช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นปทุมธำนี  จ ำกัด  โดยยินยอมให้หักช ำระห น้ีตลอดไป  และจะไม่เพิกถอนควำมยินยอมดังกล่ำวน้ัน         
จนกว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  จะไดร้ับช ำระหน้ีครบ และขำ้พเจำ้ประสงค์จะเพิก
ถอนตำมควำมยินยอมภำยหลัง   จะต้องไดร้ับควำมยินยอมจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  
จ ำกดั ก่อน 
 

                                 ลงช่ือ..................................................ผูค้  ้ำประกนั / ให้ควำมยินยอม 
(.......................................................) 

 
ลงช่ือ..................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................... 

 
ลงช่ือ..................................................พยำน 

(.......................................................) 
ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.คลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..................................... 

 
หมำยเหตุ  เอกสำรฉบบัน้ีให้ท ำไว ้2 ฉบบั เก็บไวท้ี่ตน้สงักดั 1 ฉบบั ส่งสหกรณ์ฯ 1 ฉบบั 

 



(ใช้ส ำหรับผู้บังคับบัญชำผู้ค ้ำประกัน) 
  

เขียนที่................................................... 
วนัที่...................................................... 

เร่ือง  ยินยอมหักเงินเพื่อช ำระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี จ ำกดั 

 

เรียน  ประธำนสหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั 

 

 ตำมที่  นำย/นำง/นำงสำว .....................................................................................................สมำชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั  เลขทะเบยีนที่.........................................................ซ่ึงท ำงำนใน  

อบต./เทศบำล................................................................................................................ได้ค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัของ
สหกรณ์ฯ  เลขทีส่ัญญำที่.........................................................................ลงวนัที่....................................................... 
จ ำนวน.....................................................บำท(............................................................... ...........................................) 
ขำ้พเจำ้ขอให้รับควำมยินยอมแก่สหกรณ์ฯ   ว่ำขำ้พเจำ้จะท ำกำรหักเงิน  เพื่อช ำระหน้ีแทนตำมที่สหกรณ์ฯ  
จนครบถว้น  

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 

ลงช่ือ...................................................ผูแ้สดงเจตนำให้ควำมยินยอม 

                                           (.......................................................) 
ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................ 

 

                                      ลงช่ือ.....................................................พยำน 

                                            (........................................................) 
ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  ปลดั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................. 

 

                                      ลงช่ือ.....................................................พยำน 

                                            (.......................................................) 
        ลงช่ือ  ต ำแหน่ง  หัวหน้ำส่วน / ผอ.คลงั(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................. 

 

 

 

 



ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ้ำประกัน 
 

ก่อนที่จะลงนำมในสัญญำค ้ำประกนั  ผูค้  ้ำประกนัควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสือค ้ำ
ประกนัให้ชัดเชนก่อนที่จะท ำสัญญำค ้ำประกนั  หำกมีขอ้สงสัยใดๆควรปรึกษำผูรู้้กอ่นที่จะท ำหนังสือค ้ำประกนั  

 กำรที่ผูค้  ้ำประกนัลงนำมในสัญญำค ้ำประกนักบั สหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  
จ ำกดั เพื่อค ้ำประกนัหน้ีตำมสัญญำกูย้ืมเงินเลขที่....................../......................ลงวนัที่ .................................  
ระหว่ำง   สหกรณ์ออมทรพัยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นปทุมธำนี  จ ำกดั (ผูใ้ห้กู)้ กบั  นำย/นำง/นำงสำว 
................................................................................................. (ผูกู้)้  ผูค้  ้ำประกนัจะมีควำมรับผิดตอ่ผูใ้ห้กู ้  
ในสำระส ำคญัดงัน้ี 

1. ผูค้ ้ำประกนัจะตอ้งรับผิดอย่ำงจ ำกดัไม่เกินวงเงินตำมที่ก ำหนดในสัญญำกูย้ืมเงิน 

2. ผูค้ ้ำประกนัจะรับผิดต่อผูใ้ห้กูภ้ำยในวงเงินที่ผูกู้ ้ คำ้งช ำระกบัผูใ้หกู้ต้ำมสัญญำกูย้ืมเงินและ 
อำจตอ้งรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่น  ๆ  อีกดว้ย 

3. ผูค้ ้ำประกนัจะรับผิดในวงเงินกูต้ำมสัญญำกูย้ืมเงิน 

4. ผูค้ ้ำประกนัตอ้งรับผิดร่วมกบัผูกู้ ้
5. เมื่อผูกู้ผ้ิดนัดช ำระหน้ี  ผูใ้ห้กูม้สิีทธิเรียกร้องและบงัคบัให้ผูค้  ้ำประกนัช ำระหน้ีทั้งหมดที่ผูกู้ ้

คำ้งช ำระ  โดยผูใ้ห้กูไ้ม่จ ำเป็นตอ้งเรียกร้องหรือบงัคบัเอำจำกผูกู้ก้่อน 

6. เป็นสัญญำค ้ำประกนัเพื่อกิจกำรเน่ืองกนัไปหลำยครำวไม่จ ำกดัเวลำที่ผูค้  ้ำประกนัไม่สำมำรถ
ยกเลิกเพิกถอนได ้

7. ผูค้ ้ำประกนัไม่หลุดพน้จำกควำมรับผิดแมผู้ใ้หกู้ย้อมผ่อนเวลำให้แก่ผูกู้ ้
 

นอกจำกที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้แลว้  ผูค้  ้ำประกนัยงัมีหน้ำที่และควำมรับผิดต่ำง ๆ  ตำมทีร่ะบุไวใ้นสัญญำ 
ค ้ำประกนั 

ขำ้พเจำ้ไดร้ับทรำบค ำเตือนน้ีแลว้  จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

      ลงช่ือ ...............................................................ผูค้  ้ำประกนั 

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

     ลงช่ือ ............................................................... ผูบ้งัคบับญัชำของผูค้ ้ำประกนั 

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

      ลงช่ือ ............................................................... เจำ้หน้ำที่สหกรณ์ 

(...............................................................) 
หมำยเหตุ  :  ผูค้ ้ำประกนัตอ้งมำพร้อมกบัผูกู้ใ้นวนัเวลำรับเงินกูส้ำมญั 
 


