เอกสารประกอบทียืนขอกูเ้ งิน

โครงการเงินกูส้ ามัญ “รวมหนีสญ
ั ญาเดียว”
กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับก่อนหลัง และโปรดกาเครืองหมาย / ลงในช่องตรวจสอบ

ช่องตรวจสอบเอกสาร
1. คําขอกู้เงินสามัญโครงการเงินกูส้ ามัญรวมหนีสัญญาเดียว
2. หนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญโครงการเงินกูส้ ามัญรวมหนีสัญญาเดียว
3. หนังสือคําประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญโครงการเงินกู้สามัญรวมหนีสัญญาเดียว
4. สลิปแสดงรายการเงินเดือนของผู้ก้ ู
(ให้หวั หน้าฝ่ ายการคลัง หรือเจ้าหน้ าทีการเงินทีเกียวข้องรับรอง)
5. รายงานความเคลือนไหวบัญชีธนาคารทีเงินเดือนเข้าของผูก้ ้ ู (Statement bank)
6. สําเนาสัญญาจ้างการทํางานล่าสุด โดยฝ่ ายบุคลากรลงชือรับรองสําเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
7. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้ก้ ู
8. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของผู้คาประกั
ํ
น
9. สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาทะเบียนสมรส ของคู่สมรส(ถ้ามี)
ของผูก้ ู้ ผูค้ าประกั
ํ
น

โปรดอ่าน

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
3 เดือน
ล่าสุด
3 เดือน
ล่าสุด
ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ฉบับ

1. สําเนาเอกสารทุกฉบับต้ องรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มชี อในเอกสารเป็
ื
นผู้ลงนามรับรองด้ วยตนเอง
2. การลงลายมือชือในเอกสารทังหมด จะต้ องเป็ นลายมือชือทีเหมือนกันทังหมด
3. สําเนาบัตรต่างๆ ทีใช้ ประกอบคําขอกู้ ต้ องไม่หมดอายุในวันทีรับเงินกู้
4. การแก้ ไขข้ อความในเอกสารให้ ขดี เส้นทับแล้ วให้ ลงลายมือชือกํากับการแก้ไขนัน ห้ามใช้ นายาลบคํ
ํ
าผิด
5. เอกสารทีระบุให้ มพี ยานรับรอง ต้ องลงลายมือชือพยานให้ครบถ้วนและสมบู รณ์
6.******ห้ามลงวันทีในสัญญากูเ้ งินและสัญญาคําประกันก่อนการพิจารณาอนุ มต
ั ิ******

คําขอกู้เงินสามัญ

รับที……………………………
วันที…………/………./………

โครงการเงิ นกู้สามัญรวมหนี สัญญาเดียว
เขียนที……………………………………
วันที……………………………………
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
ข้ า พ เจ้ า ………………………………………………….…ส ม า ชิ ก เล ข ท ะเบี ย น ที …………………………..
สั ง กั ด ท ต ./อ บ ต ./อบ จ ./ท ม .………………….…………………….. ตํ าแ ห น่ ง…………………………..………….
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป ได้รบั เงินได้รายเดือน
จํา นวน…..……………….บาท ทีอยู่ปั จ จุ บ ัน บ้า นเลขที................หมู่ท ี.......... ตํ าบล/แขวง...................................
อํา เภอ/เขต.............................จัง หวัด ................................รหัส ไปรษณี ย์ .................... หมายเลขโทรศัพ ท์ ท ี
สามารถติดต่อได้สะดวก…..………………………………. E-mail (โปรดระบุ)..................................................................
ข้าพเจ้าขอเสนอคําขอกู้เงิน สามัญโครงการเงินกู้ส ามัญ “รวมหนีสัญ ญาเดีย ว” เพือคณะกรรมการดําเนิ น การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด พิจารณา ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินประเภทสามัญ จํานวน…………….….…….บาท (……………………..…………………)
โด ย ชํ า ระ ต้ น เงิ น กู้ พ ร้ อ ม ด อ ก เบี ย ใน อั ต ร า ร้ อ ย ล ะ แ ป ด ต่ อ ปี เป็ น งว ด รา ย เดื อ น เท่ ากั น ทุ ก งว ด
งวดละ................................. บาท (......................................................................) จนกว่าจะชําระครบจํานวนเงินทีกู้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอแจ้งต่อสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี
. ข้าพเจ้ามีหนุ้ อยูใ่ นสหกรณ์ฯ เป็ นเงิน...................................... บาท
. รายได้สทุ ธิคงเหลือ รายได้ปัจจุบนั ของครอบครัวคงเหลือต่อเดือน ................................... บาท
. หนีสินภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์
ไม่ม ี มี โปรดระบุ ...................................................
. ในเวลานีข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้ องคดีล้มละลาย
และไม่อยูร่ ะหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินยั
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอเสนอสมาชิกสหกรณ์คาประกั
ํ
น คือ
ที
1
2
3
4
5

ชือ-สกุล ผูค้ าประกั
ํ
น

ตําแหน่ ง

หน่ วยงาน

เงินได้รายเดือน

โทรศัพท์ตดิ ต่อ

ข้อ 4. ในการกูเ้ งินครังนี ข้าพเจ้าจะทําหนังสือกูเ้ งินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ . ข้าพเจ้าตกลงยอมปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกของ
สหกรณ์ ทุกประการ
ข้อ . บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดซึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดให้แจ้ง
หรือบอกกล่าวเป็ นหนังสือ สหกรณ์ จะส่งให้แก่ขา้ พเจ้าโดยการส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่ขา้ พเจ้าตามทีอยู่
ปั จจุบนั ทีข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในข้างต้นของหนังสือนี หรือทีอยูท่ ข้ี าพเจ้าได้แจ้งการเปลียนแปลงไว้เป็ นหนังสือครังล่าสุดแล้ว
ให้ถอื ว่าได้ส่งให้แก่ขา้ พเจ้าและข้าพเจ้าได้รบั และทราบหนังสือติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดโดยชอบแล้ว
ข้า พเจ้า เข้าใจข้อ ความในหนั งสือ นี โดยตลอดแล้ว และขอรับ รองว่าข้อ ความข้า งต้น เป็ นข้อมูล ปั จ จุ บัน และ
เป็ นความจริงทุกประการ
ลงชือ……………………………………..ผูข้ อกู้
(……………………………………………….)
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-2คํารับรองของผูห้ กั เงิ นได้
รับรองว่าผูข้ อกูไ้ ด้รบั การอนุ มตั ใิ ห้กู้ ผูข้ อกูม้ เี งินได้รายเดือน
เพียงพอสําหรับชําระหนีให้สหกรณ์ฯ
……..………………………….…… หัวหน้าส่วนการคลัง
(……………………………………………)

คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา
รับ รองว่ าผู้ข อกู้ไม่ ถู ก กล่าวหาว่ ากระทําผิด วินัย ถู ก ร้อ ง
กล่าวโทษ หรือมีพฤติการณ์ ซึงอาจจะถูกออกจากราชการ
หรืองานประจํา
…….……………………………………… ปลัด อปท.
(……………………..………………………)

รายการต่อไปนี สําหรับเจ้าหน้ าทีสหกรณ์กรอกเอง
เงินได้รายเดือน

สิทธิในการกู้
สามัญ

หุน้ คงเหลือ/
สะสมต่อเดือน

เงินกูเ้ ดิมคงเหลือ

เงินกูส้ ามัญ

เงินกูฉ้ ุกเฉิน

รวม (บาท)

1. ผูข้ อกูเ้ คย/ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือน…………………………………
2. ข้อชีแจงอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………...

รายการเกียวกับวงเงิ นของผู้คาประกั
ํ
น
ลําดับ

ชือผูค้ าประกั
ํ
น

การคําประกันรายอืน
ต้นเงินทีคําประกัน
ชือผูก้ ู้

วงเงินคําประกันคงเหลือ
(บาท)

คงเหลือ (บาท)

1
2
3
4
5

(ลงชือ)………………..………………เจ้าหน้าทีสินเชือ
(....................................................................)

ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………
(ลงชือ).………….……………………………ผูจ้ ดั การ
(....................................................................)
มติทประชุ
ี
มคณะกรรมการเงินกู้เมือวันที ……../…………/………..
มีมติ  อนุมตั ิ
 ไม่อนุ มตั ิ

 เสนอฝ่ ายดําเนินการพิจารณา

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

มติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเมือวันที ……../…………/………..
มีมติ  รับทราบการอนุมตั ิจากฝ่ ายเงินกู้  อนุมตั ิ
 ไม่อนุ มตั ิ

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

หนังสื อคําประกันที .........../..........
หนังสื อคําประกันที .........../..........
หนังสื อคําประกันที .........../..........
หนังสื อคําประกันที .........../..........
หนังสื อคําประกันที .........../..........

ชือผูค้ าประกั
ํ
น
ชือผูค้ าประกั
ํ
น
ชือผูค้ าประกั
ํ
น
ชือผูค้ าประกั
ํ
น
ชือผูค้ าประกั
ํ
น

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ

โครงการเงิ นกู้สามัญรวมหนี สัญญาเดียว
เลขทีสัญญา.........../................
วันที.........................................................
ข้า พเจ้ า ………………………………………….……….….…สมาชิก เลขทะเบี ย นที…………………..
สั ง กั ด ท ต ./อ บ ต ./อบ จ ./ท ม .………………….…………………….. ตํ าแ ห น่ ง…………………………..………….
ข้าราชการ
ลูก จ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป ได้รบั เงิน ได้รายเดือน
จํานวน…..……………….บาท บัตรประจําตัวประชาชน เลขที 
ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที ..................... หมูท่ ี ................ถนน ................................... ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ .................... หมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้
สะดวก…..……………………..........ซึงต่ อ ไปนี เรีย กว่ า “ผู้กู้” ได้ทําหนั งสือกู้เงิน กู้ส ามัญ ให้ไว้แ ก่ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์
ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ซึงต่อไปนีเรียกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ผูก้ ไู้ ด้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจํานวนเงิน ..................................................................บาท
(.............................................................................................) ไปถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะชําระเงินต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย เท่ากันทุกงวด งวดละ............................. บาท
(......................................................................) จนกว่าจะชําระครบจํานวนเงินทีกู้
ข้อ 3. ผูก้ ยู้ อมเสียดอกเบียเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละแปดต่อปี
ในกรณี ทีมีเหตุ จําเป็ น ทีสหกรณ์ จ ะต้องเปลียนแปลงอัตราดอกเบียเงิน กู้แ ล้ว ผู้กู้ย ิน ยอมให้ส หกรณ์
เปลียนแปลงอัตราดอกเบียได้ตามทีเห็นสมควรเมือใดก็ได้ ทังนีสหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ข้อ . ในเวลานีผูก้ ูไ้ ม่อยูใ่ นระหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้ องคดีล้มละลาย
และไม่อยูร่ ะหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินยั
ข้อ 5. เมือผูก้ ไู้ ด้รบั เงินกูแ้ ล้ว และยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี
. ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ หักเงินได้รายเดือนของ
ผูก้ ตู้ ามจํานวนเงินงวดชําระหนีในข้อ เพือชําระหนีส่งให้แก่สหกรณ์กอ่ นเจ้าหนีรายอืน ๆ
. ยินยอมให้ถอื ว่า ในกรณีตามข้อบังคับว่าด้วยการให้เงินกู้ หรือการควบคุมหลักประกันและ
การเรียกคืนเงินกูท้ ได้
ี รบั ไปจากสหกรณ์นีเป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสินเชิงพร้อมดอกเบียในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึง
กําหนดเวลาทีให้ไว้
. ถ้าผู้กู้ป ระสงค์จะขอลาออก โอน(ย้าย) หรือ ออกจากราชการหรืองานประจําตามทีแจ้งไว้
ข้างต้น ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนีสินซึงผูก้ มู้ อี ยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสินเสียก่อน

ผูก้ ้.ู .......................................................
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. หากผูก้ ลู้ าออก หรือถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถิน
เชียงใหม่ จํากัด ผูก้ จู้ ะจัดการชําระหนีสินซึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสินภายในระยะเวลาทีสหกรณ์กาํ หนด
. กรณีตามข้อ . และข้อ . หากผูก้ ูไ้ ม่จดั การชําระหนีสินให้เสร็จสินตามทีกล่าวมาข้างต้น
ผูก้ มู้ คี วามประสงค์ให้ สหกรณ์ หกั เงิ นค่าหุ้น เงิ นฝาก เงิ นปันผล เงินเฉลียคืน หรือเงิ นอืนใดของผูก้ ู้ ทีมีอยูก่ บั สหกรณ์
ชํา ระหนี ได้ท นั ที และยิน ยอมให้เจ้าหน้ าทีผู้จ่ายเงิน ได้รายเดือน บํ าเหน็ จ บํานาญ หรือเงิน อืนใดทีทางราชการหรือ
หน่วยงานเจ้าสังกัดพึงจ่ายให้แก่ผกู้ หู้ กั เงินดังกล่าวเพือส่งชําระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสินเสียก่อน
ข้อ . บรรดาหนั งสือติดต่อทวงถาม บอกกล่า ว หรือหนังสืออืนใดซึงตามกฎหมายหรือ ตามสัญ ญา
กําหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็ นหนังสือ สหกรณ์ จะส่งให้แก่ผกู้ โู้ ดยการส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่ผกู้ ตู้ าม
ทีอยู่ททํี างานหรือทีอยู่ปัจจุบนั ทีผูก้ ไู้ ด้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี หรือทีอยู่ทผูี ก้ ไู้ ด้แจ้งการเปลียนแปลงไว้เป็ นหนังสือ
ครังหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผกู้ แู้ ละผูก้ ไู้ ด้รบั และทราบหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออืนใดของ
สหกรณ์แล้วโดยชอบ
ผูก้ ไู้ ด้อา่ นและทําความเข้าใจข้อความในหนังสือนีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้
ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
คําเตือน
การปลอมแปลงเอกสารหรื อลงลายมือชื อ
ของผู้อืนถือว่ าเป็ นความผิดตามกฎหมาย

(ลงชือ).…………………………………ผูก้ ู้
(.........................................................)

(ลงชือ).…………………………………..…พยาน
(..............................................................)

(ลงชือ).………………………..……………พยาน
(..................................................................)

คํายินยอมของคู่สมรส (ใช้เฉพาะกรณี ทีผูก้ มู้ ีคู่สมรส)
เขียนที .............................................................
วันที ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง..............................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูก้ ู้ เงิ นกูส้ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งนี ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญข้างต้นนี และข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
……………………………………คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.........................................................)
.........................................................ผูก้ เู้ งิน
(.........................................................)
ข้าพเจ้า....................................................................................................ได้รับเงินกู้ จํานวน.....................................................บาท
(...................................................................................................................) ตามหนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญนีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ณ วันที ......... เดื อน........................................ พ.ศ. .................. โดย ได้รับ  เป็ นเงินสด  เป็ นเช็ค  เป็ นเงิ นโอน/นําเงิ นเข้าฝาก
บัญชีของข้าพเจ้า ชือ ธนาคาร...................................... สาขา................................................. บัญชีเลขที........................................................
ลงชือ.....................................................................ผูร้ ับเงิน
(......................................................................)
ลงชือ.....................................................................เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน
(......................................................................)
ลงชือ.....................................................................ผูจ้ ดั การ
(.......................................................................)

หนังสือยิ นยอมให้ส่วนราชการหักเงิ นชําระหนี สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ นเชียงใหม่ จํากัด
(ในฐานะผู้ก้)ู
เขียนที ....................................................………………
วันที……….เดือน…………………….พ.ศ…………..
ข้า พเจ้ า ………………………………………………… อายุ ………..ปี ปั จจุ บ ั น อยู่ บ้ า นเลขที ……………......
ห มู่ ที …… ซ อ ย ……….. ถ น น …………………. ตํ า บ ล .............................. อํ า เภ อ ………………………….
จังหวัด ……………………… รับราชการสังกัด …………………………… ตํ าแหน่ ง………………………………….และ
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……………มีความประสงค์ให้ส่วน
ราชการ/หน่ วยงานที ข้ า พ เจ้ า สั ง กั ด อยู่ ห ั ก เงิน และนํ าส่ ง เงิน ให้ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ท ี ข้ า พ เจ้ า เป็ นสมาชิ ก
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ดังนี
ข้อ . ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการตาม
จํานวนทีสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ข ้าราชการท้องถินเชีย งใหม่ จํ ากัด แจ้งในแต่ ล ะเดือนและส่ง ชําระหนี ชําระค่ า หุ้น หรือ
เงินอืน แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ . กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รบั บําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน
หักเงินจากเงินบําเหน็จทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการตามจํานวน ทีสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่
จํากัด แจ้งและส่งเงินจํานวนนันให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ . การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมือได้หกั ชําระหนีแก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ยิ นยอมให้หกั เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ นเชียงใหม่ จํากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ . หนังสือยินยอมนีให้มผี ลตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํ ยินยอมทังหมดหรือ
บางส่วน จนกว่าหนีหรือภาระผูกพันทีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด นันระงับสิน
ไป หรือได้รบั คํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
ข้อ . ในกรณีทข้ี าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่วนราชการสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอืน หรือหน่ วยงานอืน
ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งใดแห่งหนึงทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญหรือ
เงินบําเหน็ จ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกัน ทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการ หน่ วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิน แล้วแต่กรณี เพือส่งชําระหนี ชําระค่าหุ้น หรือเงิน อืน ให้ส หกรณ์ ออมทรัพ ย์ขา้ ราชการท้องถิน
เชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนีทุกประการ
เพียงแต่สหกรณ์ฯ ได้มหี นังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่ วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีข้าพเจ้าสังกัด
อยูเ่ พือดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
/หนังสือยินยอม
ลายมือชือผูก้ .ู้ ............................................................................

-2หนังสือยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนี
ทังหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ……………………………...…………ผูก้ /ู้ ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(………………………………………………...)
ลงชือ……..……….…………………………พยาน
(……………..……...…………………..……...)
ลงชือ……..……….…………………………พยาน
(………………....……...……………………...)

คํารับรองของผู้อาํ นวยการกองคลัง / หัวหน้ าส่วนการคลัง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………………………… ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง
สังกัด อปท. ...........……………..… อําเภอ…………………………จังหวัด………………………….. รับทราบการยินยอม
ข้างต้น และทราบดีว่าข้าพเจ้าต้องมีหน้าทีในการหักเงิน ณ ทีจ่ายของ………………………………………………..…..ผูก้ ู้
ตามทีสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด แจ้งให้ทราบ พร้อมมีหน้าทีรวบรวมเงินส่งให้สหกรณ์ฯ
ภายในวันสินเดือน เป็ นประจําทุกเดือน จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน

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

หนังสือคําประกันสําหรับเงินกู้สามัญ
โครงการเงิ นกู้สามัญรวมหนี สัญญาเดียว

เลขที.........../................

วันที.........................................................
ข้ า พ เจ้ า …………..………………………………….….…ส ม าชิ ก เล ข ท ะเบี ย น ที …………………..
สั ง กั ด ท ต ./อ บ ต ./อบ จ ./ท ม .………………….…………………….. ตํ าแ ห น่ ง…………………………..………….
ข้า ราชการ
ลู ก จ้า งประจํา
พนั ก งานจ้า งตามภารกิจ
พนั ก งานจ้า งทัวไป ได้ ร บั เงิน ได้
รายเดือนจํานวน…..……………….บาท บัตรประจําตัวประชาชน เลขที 
ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที ..................... หมูท่ ี ................ถนน ................................... ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .......................... รหัสไปรษณีย์ .................... หมายเลขโทรศัพท์ทติี ดต่อได้
สะดวก…..…………………….......... ซึงต่อไปนี ในสัญญานีจะเรียกว่า “ผู้คําประกัน” ฝ่ ายหนึง ขอทําหนังสือคําประกัน
ฉบับนีให้แ ก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ตังอยู่เลขที / - หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์
ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึงต่อไปนีเรียกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานสําคัญว่า
ข้อ . ตามที สหกรณ์ ได้ ให้ นาย/นาง/นางสาว ...................................................................
สมาชิก เลขที.............. กู้เงิน จํา นวน ........................................... บาท (......................................................)
ตามหนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญ เลขทีสัญญา ........................... ลงวันที ........................................... และผูก้ ไู้ ด้รบั เงิน
ไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว
ผู้คําประกัน ยิน ยอมคําประกัน หนี ดังกล่ า วพร้อ มดอกเบียและค่า สิน ไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์ แห่งหนีนันด้วย ตามหนังสือสัญญาเงินกูท้ กล่
ี าวแล้ว จนกว่าสหกรณ์ จะได้รบั ชําระหนีจน
ครบถ้วนเสร็จสิน
ข้อ . ผู้คําประกัน ได้ย ิน ยอมคําประกัน หนี ดัง กล่ า วตามข้อ และทราบข้อ ผูก พัน ของผู้กู้ ในเรือง
การส่งเงิน งวดชําระหนี อัตราดอกเบีย และการเรีย กคืนเงิน กู้ก่อนถึงกําหนดตามทีกล่ าวไว้ในหนังสือเงิน กู้ส ามัญ นั น
โดยตลอดแล้ว และยินยอมปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันนัน ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีสินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ติดพัน จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ . ผู้คําประกัน ยอมรับ ผูก พัน ว่า การออกจากการเป็ น สมาชิก ของสหกรณ์ ไม่ ว่า เพราะเหตุ ใด ๆ
ไม่ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ ผู้ คํ าประกั น หลุ ด พ้ น จากการคํ าประกั น รายนี จนกว่ า ผู้ ท ี ผู้ คํ าประกั น ไว้ นี จะได้ ใ ห้ ส มาชิ ก อื น
ซึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควนเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
ข้อ . ในกรณี ท ี ผู้ คํ าประกัน ต้ อ งชํ า ระหนี ให้ แ ก่ ส หกรณ์ แ ทนผู้ กู้ หลัง จากสหกรณ์ ไ ด้ ส่ ง หนั ง สือ
บอกกล่าวให้แก่ผคู้ ําประกันแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีผูก้ ผู้ ดิ นัด ผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมชําระหนีโดยให้ผบู้ งั คับบัญชา
ห รื อ เจ้ า ห น้ าที ผู้ จ่ าย เงิ น ได้ ร าย เดื อ น บํ าเห น็ จ บํ าน าญ ห รื อ เงิ น อื น ใด ที ท างราช ก ารห รื อ ห น่ ว ย งาน
ต้นสังกัดจะพึงจ่ายให้ผคู้ าประกั
ํ
นหักเงินดังกล่าวเพือชําระหนีทังสินทีผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องชําระแทนผูก้ ใู้ ห้เสร็จสินเสียก่อนได้

ผูค้ าประกั
ํ
น........................................................

-2ข้อ . บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสือ อืนใดซึงตามกฎหมายหรือตามสัญ ญา
กําหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็ น หนังสือ สหกรณ์ จะส่ งให้แก่ผู้คําประกัน โดยทางไปรษณี ย์ล งทะเบียนตอบรับให้แ ก่
ผูค้ าประกั
ํ
นตามทีอยู่ปัจจุบนั ทีผูค้ าประกั
ํ
นได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี หรือทีอยู่ทผูี ค้ าประกั
ํ
นได้แจ้งการเปลียนแปลง
ไว้เป็ น หนังสือครังหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้คําประกัน และผู้คําประกันได้รบั และทราบหนังสือติดต่อทวงถาม
บอกกล่าวหรือหนังสืออืนใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
ข้อ . กรณี ท ี ผู้ กู้ ถึ ง แก่ ค วามตายและสหกรณ์ ฯ มิ ไ ด้ ฟ้ องร้ อ งบั ง คั บ เอาแก่ ท ายาท กองมรดก
ผูส้ บื สิทธิ หรือผูร้ บั ช่วงสิทธิของผูก้ จู้ นล่วงพ้นระยะเวลา ปี นับแต่วนั ทีผูก้ ถู้ งึ แก่ความตายแล้วก็ตาม ผูค้ าประกั
ํ
นตกลง
ไม่ยกเหตุทคดี
ี ขาดอายุความมรดกนันขึนเป็ นข้อต่อสูก้ บั สหกรณ์ฯ และยังคงยินยอมรับผิดชดใช้หนีจํานวนทีผูก้ ยู้ งั คงค้าง
ชําระอยูก่ บั สหกรณ์ฯ นันต่อไปจนครบถ้วน
ผูค้ ําประกันได้อ่านและทําความเข้าใจข้อความในหนังสือนีตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับ ทีตกลงกัน
จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชือ).…………………………………….…ผูค้ าประกั
ํ
น
(.........................................................)
(ลงชือ).……………………………………พยาน
(..............................................................)

(ลงชือ).………………………..……………พยาน
(..................................................................)

คํายิ นยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผูี ค้ าประกั
ํ
นมีคสู่ มรส)

เขียนที ...............................................
วันที ...........เดือน........................พ.ศ. ................

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................เป็ น คู่สมรสของ
นาย/นาง/นางสาว..............................................................ยินยอมให้ค่สู มรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกูส้ ามัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าคูส่ มรส
......................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.........................................................)
......................................................ผูค้ าประกั
ํ
น
(.........................................................)

คําเตือน การปลอมแปลงเอกสารหรื อลงลายมือชื อของผู้อืนถือว่ าเป็ นความผิดตามกฎหมาย

หนังสือยิ นยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถิ นเชียงใหม่ จํากัด
(ในฐานะผู้คาประกั
ํ
น)
เขียนที ..............................…………………
วันที……….เดือน…………………….พ.ศ…………..
ข้ า พ เจ้ า ……………………………………………………อายุ ………..ปี ปั จจุ บั น อยู่ บ้ า นเลขที ……………......
หมู่ท………ตรอก/ซอย………..
ี
ถนน…………………. ตําบล...................................... อําเภอ………………………….
จัง หวัด ……………………… รับ ราชการสัง กัด ……………………………….. ตํ า แหน่ ง ………………………………….
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……………มีความประสงค์ให้
ส่วนราชการ/หน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หกั เงินและนําส่งเงินให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ทข้ี าพเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสือให้
ความยินยอมฉบับนีไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ดังนี
ข้อ 1. ข้า พเจ้ า ยิน ยอมให้เจ้ า หน้ า ทีผู้จ่ ายเงิน หัก เงิน เดือ น ค่ า จ้ า ง หรือ เงิน บํ า นาญทีข้า พเจ้ า พึ ง ได้ ร ับ จาก
ทางราชการตามจํานวนทีสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี ชําระค่า
หุน้ หรือเงินอืน แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รบั บําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินหัก
เงินจากเงินบําเหน็จทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการตามจํานวน ทีสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
แจ้งและส่งเงินจํานวนนันให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมือได้หกั ชําระหนีแก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ยินยอมให้หกั เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมนีให้มผี ลตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํ ยินยอมทังหมดหรือ
บางส่วน จนกว่าหนีหรือภาระผูกพันทีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด นันระงับสิน
ไป หรือได้รบั คํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
ข้อ 5. ในกรณีทข้ี าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่วนราชการสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอืน หรือหน่ วยงานอืนของ
รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่ วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งใดแห่งหนึงทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอาํ นาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญหรือเงิน
บําเหน็จ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกัน ทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน แล้วแต่กรณี เพือส่งชําระหนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากัด
แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ติ ามคํายินยอมในหนังสือฉบับนีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ฯ
ได้มหี นังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่ พือดําเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
/หนังสือยินยอม…
ลายมือชือผูค้ าประกั
ํ
น.............................................................................

-2หนังสือยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําใน
หนังสือนีทังหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ

ลงชือ……………………………...…………ผูค้ าประกั
ํ
น/ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(………………………………………………...)
ลงชือ……..……….…………………………พยาน
(……………..……...…………………..……...)
ลงชือ……..……….…………………………พยาน
(………………....……...……………………...)

คํารับรองของผู้อาํ นวยการกองคลัง / หัวหน้ าส่วนการคลัง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………… ตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการกองคลัง/ หัวหน้าส่วนการ
คลังสังกัด อปท. ...........……………..…………… อําเภอ…………………จังหวัด………………………….. รับทราบการ
ยินยอมข้างต้น และทราบดีว่าข้าพเจ้าต้องมีหน้าทีในการหักเงินณ ทีจ่ายของ…………………………………………..…..
ผูค้ าประกั
ํ
น ตามทีสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากัด แจ้งให้ทราบพร้อมมีหน้าทีรวบรวมเงินส่งให้
สหกรณ์ฯ ภายในวันสินเดือน เป็ นประจําทุกเดือน จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน

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

