
 

เอกสารประกอบทียืนขอกูเ้งิน 
โครงการเงินกูส้ามญั “รวมหนสีญัญาเดียว” 

 

กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดบัก่อนหลงั และโปรดกาเครืองหมาย / ลงในช่องตรวจสอบ 

ช่องตรวจสอบเอกสาร 

 1. คาํขอกู้เงนิสามญัโครงการเงนิกูส้ามญัรวมหนีสญัญาเดยีว 1 ชุด 

 2. หนังสอืสญัญาเงนิกูส้ามญัโครงการเงนิกูส้ามญัรวมหนีสญัญาเดยีว 1 ชุด 

 3. หนังสอืคาํประกนัสําหรบัเงนิกูส้ามญัโครงการเงนิกู้สามญัรวมหนีสญัญาเดยีว 1 ชุด 

 4. สลปิแสดงรายการเงนิเดอืนของผู้กู้   

(ใหห้วัหน้าฝ่ายการคลงั หรอืเจา้หน้าทกีารเงนิทเีกยีวขอ้งรบัรอง) 

3 เดือน

ล่าสดุ 

 5. รายงานความเคลอืนไหวบญัชธีนาคารทเีงนิเดอืนเขา้ของผูก้ ู้ (Statement bank)  3 เดือน

ล่าสดุ 

 6. สาํเนาสญัญาจา้งการทํางานล่าสุด โดยฝ่ายบุคลากรลงชอืรบัรองสําเนาถูกตอ้ง (ถา้ม)ี  ชุด 

 7. สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้น ของผู้กู้   1 ชุด 

 8. สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้น ของผู้คาํประกนั 1 ชุด 

 9. สาํเนาบตัรประชาชน สําเนาทะเบยีนบา้น และสาํเนาทะเบยีนสมรส ของคู่สมรส(ถ้าม)ี             

ของผูกู้ ้ผูค้าํประกนั 

1 ฉบบั 

 

โปรดอ่าน 

1. สาํเนาเอกสารทุกฉบบัต้องรับรองสาํเนาถูกต้องโดยผู้มชีอืในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง 

2. การลงลายมอืชือในเอกสารทงัหมด จะต้องเป็นลายมอืชือทเีหมอืนกนัทงัหมด 

3. สาํเนาบตัรต่างๆ ทใีช้ประกอบคาํขอกู้ ต้องไม่หมดอายุในวนัทรีับเงินกู้ 

4. การแก้ไขข้อความในเอกสารให้ขดีเส้นทบัแล้วให้ลงลายมือชือกาํกบัการแก้ไขนนั หา้มใช้นาํยาลบคาํผดิ 

5. เอกสารทรีะบุให้มพียานรับรอง ต้องลงลายมือชือพยานใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์

6.******หา้มลงวนัทีในสญัญากูเ้งนิและสญัญาคาํประกนัก่อนการพิจารณาอนุมติั****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เขยีนท…ี………………………………… 

วนัท…ี………………………………… 

เรียน      คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั 
 ข้ าพ เจ้ า ………………………………………………….…ส ม าชิก เล ข ท ะ เบี ย น ที …………………………..             

สังกัด  ท ต ./อ บ ต ./อบ จ ./ท ม .………………….……………………..  ตํ าแ ห น่ ง…………………………..………….                                       

 ขา้ราชการ         ลกูจา้งประจํา         พนักงานจา้งตามภารกจิ        พนักงานจา้งทวัไป  ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน

จํานวน…..……………….บาท ทอียู่ปัจจุบัน บ้านเลขที................หมู่ที.......... ตําบล/แขวง...................................  

อําเภอ/เขต.............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.................... หมายเลขโทรศัพท์ท ี                     

สามารถตดิต่อไดส้ะดวก…..………………………………. E-mail (โปรดระบุ).................................................................. 

 ขา้พเจ้าขอเสนอคําขอกู้เงนิสามญัโครงการเงนิกู้สามญั “รวมหนีสญัญาเดียว” เพอืคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั พจิารณา ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิประเภทสามญั จาํนวน…………….….…….บาท (……………………..…………………)   

โด ย ชํ า ร ะ ต้ น เ งิ น กู้ พ ร้ อ ม ด อ ก เบี ย ใน อัต ร า ร้ อ ย ล ะ แ ป ด ต่ อ ปี  เป็ น งว ด ราย เดื อ น เท่ ากัน ทุ ก งว ด                        

งวดละ................................. บาท (......................................................................) จนกว่าจะชาํระครบจํานวนเงนิทกีู ้

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ขอแจง้ต่อสหกรณ์ฯ ดงัต่อไปนี  

  .  ขา้พเจา้มหีุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯ เป็นเงนิ...................................... บาท 

          .  รายไดส้ทุธคิงเหลอื รายไดปั้จจุบนัของครอบครวัคงเหลอืต่อเดอืน ................................... บาท 

  .  หนสีนิภายนอกสหกรณ์ออมทรพัย ์      ไมม่ ี     ม ีโปรดระบุ ................................................... 

  .  ในเวลานีขา้พเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพทิกัษ์ทรพัยใ์นคดลี้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดลี้มละลาย 

และไมอ่ยูร่ะหว่างถกูสอบสวนหรอืลงโทษทางวนิยั 

 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอเสนอสมาชกิสหกรณ์คาํประกนั คอื 

ท ี ชอื-สกุล ผูค้าํประกนั ตําแหน่ง หน่วยงาน เงนิไดร้ายเดอืน โทรศพัทต์ดิต่อ 

1      

2      

3      

4      

5      

 ขอ้ 4.  ในการกูเ้งนิครงันี ขา้พเจา้จะทาํหนงัสอืกูเ้งนิสามญัใหไ้วต้่อสหกรณ์ ตามแบบทสีหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ . ขา้พเจา้ตกลงยอมปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและประกาศ ว่าดว้ยการใหเ้งนิกูแ้กส่มาชกิของ

สหกรณ์ ทกุประการ 

 ขอ้ . บรรดาหนังสอืตดิต่อทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือนืใดซงึตามกฎหมายหรอืตามสญัญากาํหนดใหแ้จง้

หรอืบอกกล่าวเป็นหนังสอื สหกรณ์จะส่งใหแ้ก่ขา้พเจา้โดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหแ้ก่ขา้พเจา้ตามทอียู่

ปัจจุบนัทขีา้พเจา้ไดแ้จ้งไวใ้นขา้งต้นของหนงัสอืนี หรอืทอียูท่ขีา้พเจา้ไดแ้จง้การเปลยีนแปลงไว้เป็นหนังสอืครงัล่าสุดแลว้ 

ใหถ้อืว่าไดส้่งใหแ้กข่า้พเจา้และขา้พเจา้ไดร้บัและทราบหนงัสอืตดิตามทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนงัสอือนืใดโดยชอบแลว้ 

 ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือนีโดยตลอดแล้ว และขอรบัรองว่าข้อความข้างต้นเป็นข้อมูลปัจจุบันและ                

เป็นความจรงิทกุประการ 
 

ลงชอื……………………………………..ผูข้อกู ้

                                                      (……………………………………………….)                                           F1.10.63 

คาํขอกู้เงินสามญั 

โครงการเงินกู้สามญัรวมหนีสญัญาเดียว 

รับที…………………………… 

วนัที…………/………./……… 
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รายการต่อไปนีสาํหรบัเจ้าหน้าทีสหกรณ์กรอกเอง 
 

เงนิไดร้ายเดอืน 
สทิธใินการกู้

สามญั 
หุน้คงเหลอื/

สะสมต่อเดอืน 

เงนิกูเ้ดมิคงเหลอื 

เงนิกูส้ามญั เงนิกูฉุ้กเฉิน รวม (บาท) 

      

1. ผูข้อกูเ้คย/ไม่เคย ผดินดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี หรอืขาดสง่เงนิสะสมรายเดอืน………………………………… 

2. ขอ้ชแีจงอนื ๆ ……………………………………………………………………………………………………... 

รายการเกียวกบัวงเงินของผู้คาํประกนั 
 

ลาํดบั ชอืผูค้าํประกนั การคาํประกนัรายอนื วงเงนิคาํประกนัคงเหลอื 

(บาท) ชอืผูกู้ ้ ตน้เงนิทคีาํประกนั

คงเหลอื (บาท) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

(ลงชอื)………………..………………เจา้หน้าทสีนิเชอื 

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

ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………………………… 

(ลงชอื).………….……………………………ผูจ้ดัการ 

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

มตทิปีระชุมคณะกรรมการเงนิกู้เมือวนัที ……../…………/……….. 

มีมติ    อนุมติั    ไม่อนุมติั   เสนอฝ่ายดาํเนินการพิจารณา  

โดย มี /ไม่มี เงือนไข ………………………………………………………………………………………………….………………… 
 

มตทิีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเมือวันที ……../…………/……….. 

มีมติ  รับทราบการอนุมติัจากฝ่ายเงินกู ้     อนุมติั    ไม่อนุมติั  

โดย มี /ไม่มี เงือนไข ……………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

คาํรบัรองของผูห้กัเงินได้ 

รบัรองว่าผูข้อกูไ้ดร้บัการอนุมตัใิหกู้ ้ผูข้อกูม้เีงนิไดร้ายเดอืน

เพยีงพอสาํหรบัชาํระหนีใหส้หกรณ์ฯ  
 

……..………………………….…… หวัหน้าสว่นการคลงั 

    (……………………………………………) 

คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 

รบัรองว่าผู้ขอกู้ไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย ถูกร้อง

กล่าวโทษ หรอืมพีฤติการณ์ ซงึอาจจะถูกออกจากราชการ 

หรอืงานประจาํ 

        …….……………………………………… ปลดั อปท. 

        (……………………..………………………) 



 

 

 

 

 

 
 

เลขทสีญัญา.........../................ 

วนัท.ี........................................................ 

  ข้าพเจ้า………………………………………….……….….…สมาชิกเลขทะเบียนที…………………..             

สังกัด  ท ต ./อ บ ต ./อบ จ ./ท ม .………………….……………………..  ตํ าแ ห น่ ง…………………………..………….                                             

 ขา้ราชการ       ลูกจ้างประจํา      พนักงานจ้างตามภารกจิ      พนักงานจ้างทวัไป  ได้รบัเงนิได้รายเดือน

จํานวน…..……………….บาท  บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท ี    

ทอียูปั่จจุบนั บา้นเลขท ี..................... หมูท่ ี................ถนน ................................... ตําบล/แขวง................................... 

อาํเภอ/เขต ............................. จงัหวดั .......................... รหสัไปรษณีย์ .................... หมายเลขโทรศพัท์ทตีดิต่อได้

สะดวก…..……………………..........ซึงต่อไปนีเรยีกว่า “ผู้กู้” ได้ทําหนังสือกู้เงนิกู้สามญัให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรพัย์

ขา้ราชการสว่นทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั ซงึต่อไปนีเรยีกว่า “สหกรณ์” เพอืเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี 

  ขอ้ 1. ผูกู้ไ้ดกู้เ้งนิจากสหกรณ์ เป็นจาํนวนเงนิ ..................................................................บาท 

(.............................................................................................) ไปถูกตอ้งแลว้  

  ขอ้ 2. ผูกู้ส้ญัญาว่าจะชาํระเงนิตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบยี เทา่กนัทกุงวด งวดละ............................. บาท 

(......................................................................) จนกว่าจะชาํระครบจํานวนเงนิทกีู ้

  ขอ้ 3. ผูกู้ย้อมเสยีดอกเบยีเงนิกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราร้อยละแปดต่อปี   

ในกรณีทีมีเหตุจําเป็นทสีหกรณ์จะต้องเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเงนิกู้แล้ว ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์

เปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีไดต้ามทเีหน็สมควรเมอืใดกไ็ด ้ทงันีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหน้า 

ขอ้ . ในเวลานีผูกู้ไ้ม่อยูใ่นระหว่างถูกพทิกัษ์ทรพัยใ์นคดลี้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย 

และไมอ่ยูร่ะหว่างถกูสอบสวนหรอืลงโทษทางวนิยั  

  ขอ้ 5. เมอืผูกู้ไ้ดร้บัเงนิกูแ้ลว้ และยอมรบัผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดงันี 

 .  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืเจา้หน้าทผีูจ้่ายเงนิได้รายเดอืนของผูกู้ ้หกัเงนิไดร้ายเดอืนของ

ผูกู้ต้ามจํานวนเงนิงวดชาํระหนีในขอ้  เพอืชาํระหนีสง่ใหแ้ก่สหกรณ์กอ่นเจา้หนรีายอนื ๆ 

 .  ยนิยอมใหถ้อืว่า ในกรณีตามขอ้บงัคบัว่าด้วยการใหเ้งนิกู ้หรอืการควบคุมหลกัประกนัและ

การเรยีกคนืเงนิกูท้ไีดร้บัไปจากสหกรณ์นีเป็นอนัถงึกาํหนดส่งคนืโดยสนิเชงิพรอ้มดอกเบยีในทนัท ีโดยมพิกัตอ้งคาํนึงถงึ

กาํหนดเวลาทใีหไ้ว ้

 .  ถ้าผู้กู้ประสงค์จะขอลาออก โอน(ย้าย) หรอืออกจากราชการหรอืงานประจําตามทีแจ้งไว้

ขา้งตน้ ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหนีสนิซงึผูกู้ม้อียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิเสยีกอ่น 

 

ผูก้ ู้........................................................ 

 

 

หนังสือสญัญาเงินกู้สามญั 

โครงการเงินกู้สามญัรวมหนีสญัญาเดียว 

 

หนงัสือคาํประกนัที .........../..........  ชือผูค้าํประกนั   .............................................................................. 

หนงัสือคาํประกนัที .........../..........  ชือผูค้าํประกนั   .............................................................................. 

หนงัสือคาํประกนัที .........../..........  ชือผูค้าํประกนั   .............................................................................. 

หนงัสือคาํประกนัที .........../..........  ชือผูค้าํประกนั   .............................................................................. 

หนงัสือคาํประกนัที .........../..........  ชือผูค้าํประกนั   .............................................................................. 
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 .  หากผูกู้ล้าออก หรอืถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถนิ

เชยีงใหม ่จาํกดั ผูกู้จ้ะจดัการชาํระหนีสนิซงึมอียูต่่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิภายในระยะเวลาทสีหกรณ์กาํหนด 

 .  กรณีตามขอ้ .  และขอ้ .  หากผูกู้ไ้ม่จดัการชาํระหนีสนิใหเ้สรจ็สนิตามทกีล่าวมาขา้งต้น     

ผูกู้ม้คีวามประสงคใ์ห ้สหกรณ์หกัเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน หรือเงินอืนใดของผูกู้ ้ทมีอียูก่บัสหกรณ์

ชําระหนีได้ทนัที และยินยอมให้เจ้าหน้าทผีู้จ่ายเงนิได้รายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงนิอนืใดทีทางราชการหรือ

หน่วยงานเจา้สงักดัพงึจ่ายใหแ้กผู่กู้ห้กัเงนิดงักล่าวเพอืสง่ชาํระต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สนิเสยีกอ่น 

ขอ้ .  บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือนืใดซึงตามกฎหมายหรอืตามสญัญา

กาํหนดใหแ้จง้หรอืบอกกล่าวเป็นหนังสอื สหกรณ์จะส่งใหแ้ก่ผูกู้โ้ดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหแ้ก่ผูกู้ต้าม 

ทอียู่ททีํางานหรอืทอียู่ปัจจุบนัทผีูกู้ไ้ดแ้จ้งไวใ้นขา้งต้นของสญัญานี หรอืทอียู่ทผีูกู้ไ้ด้แจง้การเปลยีนแปลงไวเ้ป็นหนังสอื

ครงัหลงัสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งใหแ้ก่ผูกู้แ้ละผูกู้ไ้ด้รบัและทราบหนังสอืติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือนืใดของ

สหกรณ์แลว้โดยชอบ 

  ผูกู้ไ้ดอ้า่นและทาํความเขา้ใจขอ้ความในหนังสอืนีโดยตลอดแลว้ เหน็ว่าถูกตอ้งตามความประสงค ์ จงึได้

ลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน  

 

(ลงชอื).…………………………………ผูกู้ ้

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

(ลงชอื).…………………………………..…พยาน  (ลงชอื).………………………..……………พยาน 

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

 

ขา้พเจา้....................................................................................................ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน.....................................................บาท 

(...................................................................................................................)   ตามหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญันีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

ณ วนัที ......... เดือน........................................ พ.ศ. .................. โดย ไดรั้บ  เป็นเงินสด   เป็นเช็ค   เป็นเงินโอน/นําเงินเขา้ฝาก

บญัชีของขา้พเจา้ ชือ ธนาคาร...................................... สาขา................................................. บญัชีเลขที........................................................ 

ลงชือ.....................................................................ผูรั้บเงิน 

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

ลงชือ.....................................................................เจา้หนา้ทีผูจ้่ายเงิน 

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

ลงชือ.....................................................................ผูจ้ดัการ 

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

 

                                           คาํยนิยอมของคู่สมรส  (ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูกู้มี้คู่สมรส) 

เขียนที ............................................................. 

วนัที ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง.................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.............................................................. 

ยนิยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูกู้ ้เงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งนี  ตามหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัขา้งตน้นี  และขา้พเจา้               

ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้คู่สมรส 

                                                           ……………………………………คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม 

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

                                                                                        .........................................................ผูกู้เ้งิน 

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

คาํเตือน 

การปลอมแปลงเอกสารหรือลงลายมือชือ

ของผู้อืนถือว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหกัเงินชาํระหนีสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยข้์าราชการท้องถินเชียงใหม ่จาํกดั 

(ในฐานะผู้กู้) 

 

เขยีนท ี  ....................................................……………… 

วนัท…ี…….เดอืน…………………….พ.ศ………….. 

ข้าพเจ้า………………………………………………… อายุ………..ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที……………......               

ห มู่ ที…… ซ อ ย ……….. ถ น น …………………. ตํ า บ ล ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . อํ า เภ อ ………………………….

จงัหวัด……………………… รับราชการสงักดั…………………………… ตําแหน่ง………………………………….และ

เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม่ จํากดั เลขทะเบยีนสมาชกิ……………มคีวามประสงคใ์หส้่วน

ราชการ/ห น่วยงานทีข้าพ เจ้าสังกัดอยู่หัก เงินและนํ าส่งเงิน ให้  สหกรณ์ ออมทรัพย์ทีข้าพ เจ้า เป็นสมาชิก                                  

จงึมหีนงัสอืใหค้วามยนิยอมฉบบันีไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั ดงันี 

ขอ้ . ยนิยอมใหเ้จา้หน้าทผีูจ้่ายเงนิ หกัเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอืเงนิบาํนาญทขีา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการตาม

จํานวนทสีหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี ชําระค่าหุ้น หรือ             

เงนิอนื แลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั แทนขา้พเจา้ทุกเดอืน 

ขอ้ . กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลกูจา้ง และไดร้บับาํเหน็จ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หน้าทผีูจ้่ายเงนิ

หกัเงนิจากเงนิบาํเหน็จทขีา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการตามจาํนวน ทสีหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่

จํากดั แจง้และสง่เงนิจาํนวนนนัให ้สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั แทนขา้พเจา้ 

ขอ้ . การหกัเงนิเดอืน ค่าจา้ง เงนิบาํนาญ หรอืเงนิบาํเหน็จ ไมว่่ากรณีใด เมอืไดห้กัชาํระหนีแกท่างราชการแลว้ 

(ถา้ม)ี ยินยอมให้หกัเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรพัยข้์าราชการท้องถินเชียงใหม ่จาํกดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้ . หนงัสอืยนิยอมนีใหม้ผีลตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สญัญาว่าจะไมถ่อนการใหค้าํยนิยอมทงัหมดหรอื

บางส่วน จนกว่าหนีหรอืภาระผูกพนัทขีา้พเจา้มตี่อสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถนิเชยีงใหม่ จํากดั นนัระงบัสนิ

ไป หรอืไดร้บัคาํยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั 

ขอ้ . ในกรณีทขีา้พเจา้ตอ้งเปลยีนแปลงส่วนราชการสงักดั โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอนื หรอืหน่วยงานอนื

ของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จ้าหน้าทผีูจ้่ายเงนิของสว่นราชการ หรอืหน่วยงานของรฐั หรอื

องค์กรปกครองส่วนท้องถนิ แห่งใดแห่งหนึงทขีา้พเจ้าโอนไปสงักดั มอีํานาจหกัเงนิเดอืน ค่าจ้าง หรอืเงนิบํานาญหรอื            

เงนิบําเหน็จ หรอืเงนิอนืใดในลกัษณะเดยีวกนั ทขีา้พเจ้ามสีทิธจิะได้รบัจากทางราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน แล้วแต่กรณี เพือส่งชําระหนี ชําระค่าหุ้น หรอืเงนิอนื ให้สหกรณ์ออมทรพัย์ขา้ราชการท้องถิน

เชยีงใหม่ จํากดั แทนขา้พเจา้ได้ทุกเดอืน และขา้พเจ้าสญัญาว่าจะถอืปฏบิตัิตามคํายนิยอมในหนังสอืฉบบันีทุกประการ 

เพยีงแต่สหกรณ์ฯ ได้มหีนงัสอืแจง้ใหส้่วนราชการหรอืใหห้น่วยงานของรฐัหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิทขีา้พเจา้สงักดั

อยูเ่พอืดําเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้กเ็ป็นการเพยีงพอแลว้ 

 

/หนงัสอืยนิยอม 

 

ลายมอืชอืผูกู้.้............................................................................ 
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หนังสอืยนิยอมฉบบันีทาํขนึโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนังสอืนี

ทงัหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทกุประการ จงึลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั 

   

ลงชอื……………………………...…………ผูกู้/้ผูใ้หค้าํยนิยอม   

(………………………………………………...)   

 

ลงชอื……..……….…………………………พยาน 

(……………..……...…………………..……...)   

 

ลงชอื……..……….…………………………พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํรบัรองของผู้อาํนวยการกองคลงั / หวัหน้าส่วนการคลงั 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…………………………………… ตําแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั/หวัหน้าสว่นการคลงั

สงักดั อปท. ...........……………..… อาํเภอ…………………………จงัหวดั………………………….. รบัทราบการยนิยอม

ขา้งตน้ และทราบดว่ีาขา้พเจา้ตอ้งมหีน้าทใีนการหกัเงนิ ณ  ทจี่ายของ………………………………………………..…..ผูกู้ ้

ตามทสีหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั แจง้ใหท้ราบ พรอ้มมหีน้าทรีวบรวมเงนิส่งใหส้หกรณ์ฯ 

ภายในวนัสนิเดอืน เป็นประจาํทกุเดอืน จงึลงลายมอืชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

(ลงชอื)………….............………………………. 

(……………….……………………………..) 

 

 

 



 
 

 
 

หนังสือคาํประกนัสาํหรบัเงินกู้สามญั 
โครงการเงินกู้สามญัรวมหนีสญัญาเดียว 

เลขท.ี........../................ 

วนัท.ี........................................................ 
 

  ข้าพ เจ้ า…………..………………………………….….…สม าชิก เล ข ท ะเบี ย น ที…………………..             

สังกัด  ท ต ./อ บ ต ./อบ จ ./ท ม .………………….……………………..  ตํ าแ ห น่ ง…………………………..………….                                             

 ข้าราชการ         ลูกจ้างประจํา       พนักงานจ้างตามภารกิจ        พนักงานจ้างทัวไป  ได้รบัเงนิได ้

รายเดอืนจาํนวน…..……………….บาท บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท ี    

ทอียูปั่จจุบนั บา้นเลขท ี..................... หมูท่ ี................ถนน ................................... ตําบล/แขวง................................... 

อาํเภอ/เขต ............................. จงัหวดั .......................... รหสัไปรษณีย์ .................... หมายเลขโทรศพัท์ทตีดิต่อได้

สะดวก…..…………………….......... ซึงต่อไปนีในสญัญานีจะเรยีกว่า “ผู้คําประกนั” ฝ่ายหนึง ขอทําหนังสอืคําประกนั

ฉบบันีใหแ้ก่ สหกรณ์ออมทรพัย์ขา้ราชการส่วนทอ้งถนิเชียงใหม่ จํากดั ตงัอยู่เลขท ี / -  หมู่บ้านเชยีงใหม่แลนด ์

ตําบลชา้งคลาน อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ ซงึต่อไปนีเรยีกว่า “สหกรณ์” เพอืเป็นหลกัฐานสาํคญัว่า 

  ข้อ . ตามทีสหกรณ์ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................                     

สมาชิกเลขที.............. กู้เงนิ จํานวน ........................................... บาท (......................................................)                

ตามหนังสอืสญัญาเงนิกูส้ามญั เลขทสีญัญา ........................... ลงวนัท ี........................................... และผูกู้ไ้ด้รบัเงนิ             

ไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  

ผู้คําประกันยินยอมคําประกันหนีดังกล่าวพร้อมดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน                 

ค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีนันด้วย ตามหนังสอืสญัญาเงนิกูท้กีล่าวแล้ว จนกว่าสหกรณ์จะได้รบัชําระหนีจน

ครบถว้นเสรจ็สนิ 

  ข้อ . ผู้คําประกันได้ยินยอมคําประกันหนีดังกล่าวตามข้อ  และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรือง            

การส่งเงนิงวดชําระหนี อตัราดอกเบีย และการเรยีกคืนเงนิกู้ก่อนถึงกําหนดตามทกีล่าวไว้ในหนังสอืเงนิกู้สามญันัน                      

โดยตลอดแลว้ และยนิยอมปฏบิตัติามขอ้ผกูพนันัน ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีสนิและค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ

ตดิพนั จะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 

  ขอ้ . ผู้คําประกนัยอมรบัผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  

ไม่ เป็น เหตุ ให้ผู้คําประกันหลุดพ้นจากการคําประกันรายนี  จนกว่าผู้ทีผู้คําประกันไว้นี จะได้ให้สมาชิกอืน  

ซงึคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ เหน็สมควนเขา้เป็นผูค้าํประกนัแทน 

  ข้อ . ในกรณีทีผู้คําประกันต้องชําระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือ             

บอกกล่าวใหแ้กผู่ค้ําประกนัแลว้ภายในหกสบิวนันับแต่วนัทผีูกู้ผ้ดินัด ผูค้าํประกนัยนิยอมชําระหนีโดยใหผู้บ้งัคบับญัชา

ห รือ เจ้ าห น้ าทีผู้ จ่ า ย เงิน ได้ ร าย เดื อน  บํ า เห น็ จ  บํ าน าญ  ห รือ เงิน อืน ใด ทีท างราชก ารห รือห น่ วยงาน 

ตน้สงักดัจะพงึจ่ายใหผู้ค้าํประกนัหกัเงนิดงักล่าวเพอืชาํระหนีทงัสนิทผีูค้าํประกนัจะตอ้งชาํระแทนผูกู้ใ้หเ้สรจ็สนิเสยีกอ่นได ้

 

 

ผูค้าํประกนั........................................................ 
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  ขอ้ . บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรอืหนังสอือืนใดซึงตามกฎหมายหรอืตามสญัญา

กําหนดให้แจ้งหรอืบอกกล่าวเป็นหนังสือ สหกรณ์จะส่งให้แก่ผู้คําประกนัโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบัให้แก ่            

ผูค้าํประกนัตามทอียู่ปัจจุบนัทผีูค้าํประกนัได้แจง้ไวใ้นขา้งตน้ของสญัญานี หรอืทอียู่ทผีูค้าํประกนัไดแ้จ้งการเปลยีนแปลง

ไว้เป็นหนังสอืครงัหลงัสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้คําประกนั และผู้คําประกนัได้รบัและทราบหนังสอืติดต่อทวงถาม               

บอกกล่าวหรอืหนังสอือนืใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ  

ข้อ . กรณีทีผู้กู้ถึงแก่ความตายและสหกรณ์ฯ มิได้ฟ้องร้องบังคับเอาแก่ทายาท กองมรดก  

ผูส้บืสทิธ ิหรอืผูร้บัช่วงสทิธขิองผูกู้จ้นล่วงพน้ระยะเวลา  ปี นับแต่วนัทผีูกู้ถ้งึแก่ความตายแล้วกต็าม ผูค้าํประกนัตกลง 

ไม่ยกเหตุทคีดขีาดอายุความมรดกนนัขนึเป็นขอ้ต่อสูก้บัสหกรณ์ฯ และยงัคงยนิยอมรบัผดิชดใชห้นีจํานวนทผีูกู้ย้งัคงคา้ง

ชาํระอยูก่บัสหกรณ์ฯ นนัต่อไปจนครบถว้น 

  ผูค้ําประกนัได้อ่านและทําความเขา้ใจขอ้ความในหนังสอืนีตลอดแล้ว เหน็ว่าถูกต้องตรงกบัทตีกลงกนั  

จงึไดล้งลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน  

 
 

     (ลงชอื).…………………………………….…ผูค้าํประกนั 

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

 

(ลงชอื).……………………………………พยาน  (ลงชอื).………………………..……………พยาน 

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

 

คาํยินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีทผีูค้าํประกนัมคีูส่มรส) 

เขยีนท ี............................................... 

วนัท ี...........เดอืน........................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................เป็นคู่สมรสของ               

นาย/นาง/นางสาว..............................................................ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้าํประกนัเงนิกูส้ามญัของ

สหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่นี  ตามหนงัสอืสญัญาเงนิกูส้ามญัขา้งตน้นี และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าคูส่มรส 

                                                      ......................................................คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม 

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

                                                          ......................................................ผูค้าํประกนั 

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

 

 

คําเตือน การปลอมแปลงเอกสารหรือลงลายมือชือของผู้อืนถือว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย 

 

 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหกัเงินชาํระหนีสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยข้์าราชการท้องถินเชียงใหม ่จาํกดั 

(ในฐานะผู้คาํประกนั) 

 

เขียนที   ..............................………………… 

วนัที……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

ข้าพ เจ้า……………………………………………………อายุ………..ปี ปั จจุบันอยู่บ้ าน เลขที……………......                   

หมู่ท…ี……ตรอก/ซอย……….. ถนน…………………. ตําบล...................................... อําเภอ………………………….

จังหวัด……………………… รับราชการสังกัด……………………………….. ตําแหน่ง………………………………….

และเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ขา้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม่ จํากดั เลขทะเบยีนสมาชกิ……………มคีวามประสงคใ์ห้

สว่นราชการ/หน่วยงานทขีา้พเจา้สงักดัอยู่หกัเงนิและนําสง่เงนิให ้สหกรณ์ออมทรพัยท์ขีา้พเจา้เป็นสมาชกิ จงึมหีนังสอืให้

ความยนิยอมฉบบันีไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั ดงันี 

ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญทีข้าพเจ้าพึงได้ร ับจาก               

ทางราชการตามจํานวนทสีหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม่ จํากดั แจง้ในแต่ละเดอืนและส่งชาํระหนี ชาํระค่า

หุน้ หรอืเงนิอนื แลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั แทนขา้พเจา้ทกุเดอืน 

ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดร้บับําเหน็จ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หน้าทผีูจ้่ายเงนิหกั

เงนิจากเงนิบาํเหน็จทขีา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการตามจํานวน ทสีหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม่ จาํกดั 

แจง้และสง่เงนิจาํนวนนนัให ้สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จํากดั แทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 3. การหกัเงนิเดอืน ค่าจา้ง เงนิบาํนาญ หรอืเงนิบาํเหน็จ ไมว่่ากรณีใด เมอืไดห้กัชาํระหนีแกท่างราชการแลว้ 

(ถา้ม)ี ยนิยอมใหห้กัเงนิส่งใหส้หกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั กอ่นเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้ 4. หนังสอืยนิยอมนีใหม้ผีลตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการใหค้าํยนิยอมทงัหมดหรอื

บางส่วน จนกว่าหนีหรอืภาระผูกพนัทขีา้พเจา้มตี่อสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถนิเชยีงใหม่ จํากดั นนัระงบัสนิ

ไป หรอืไดร้บัคาํยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั 

ขอ้ 5. ในกรณีทขีา้พเจา้ตอ้งเปลยีนแปลงส่วนราชการสงักดั โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอนื หรอืหน่วยงานอนืของ   

รฐั หรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ ขา้พเจา้ยนิยอมให้เจ้าหน้าทผีูจ้่ายเงนิของส่วนราชการ หรอืหน่วยงานของรฐั หรอื

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ แห่งใดแห่งหนึงทขีา้พเจา้โอนไปสงักดั มอีาํนาจหกัเงนิเดอืน ค่าจา้ง หรอืเงนิบํานาญหรอืเงนิ

บําเหน็จ หรอืเงนิอนืใดในลกัษณะเดยีวกนั ทขีา้พเจา้มสีทิธจิะไดร้บัจากทางราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถนิ แลว้แต่กรณี เพอืสง่ชาํระหนี ชาํระคา่หุน้ หรอืเงนิอนื ใหส้หกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการทอ้งถนิเชยีงใหม่ จาํกดั 

แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดอืน และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถอืปฏบิตัติามคาํยนิยอมในหนังสอืฉบบันีทุกประการ เพยีงแต่สหกรณ์ฯ 

ได้มหีนงัสอืแจ้งใหส้่วนราชการหรอืใหห้น่วยงานของรฐัหรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิทขีา้พเจา้สงักดัอยูเ่พอืดาํเนินการ

ดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้กเ็ป็นการเพยีงพอแลว้ 

 

/หนังสอืยนิยอม… 

 

ลายมอืชอืผูค้าํประกนั............................................................................. 
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  หนังสอืยนิยอมฉบบันีทาํขนึโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํใน               

หนังสอืนีทงัหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จงึลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั  

 

ลงชอื……………………………...…………ผูค้าํประกนั/ผูใ้หค้าํยนิยอม   

 (………………………………………………...)     

 

ลงชอื……..……….…………………………พยาน 

(……………..……...…………………..……...)   

 

ลงชอื……..……….…………………………พยาน 

(………………....……...……………………...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํรบัรองของผู้อาํนวยการกองคลงั / หวัหน้าส่วนการคลงั 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว……………………………………… ตําแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั/ หวัหน้าส่วนการ

คลงัสงักดั อปท. ...........……………..…………… อาํเภอ…………………จงัหวดั………………………….. รบัทราบการ

ยนิยอมขา้งตน้ และทราบดวี่าขา้พเจา้ตอ้งมหีน้าทใีนการหกัเงนิณ ทจี่ายของ…………………………………………..….. 

ผูค้าํประกนั ตามทสีหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถนิเชยีงใหม ่จาํกดั แจง้ใหท้ราบพรอ้มมหีน้าทรีวบรวมเงนิสง่ให้

สหกรณ์ฯ ภายในวนัสนิเดอืน เป็นประจาํทกุเดอืน จงึลงลายมอืชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

(ลงชอื)………….............………………………. 

(……………….……………………………..) 

 

 

 


