สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการส่ วนท้ องถิ่นปทุมธานี จากัด


เอกสารใช้ ในการกู้เงินสามัญ 

ผู้ก้ ู
1. หนังสื อรับรองเงินเดือน
2. สำเนำบัตรประชำชนหรื อบัตรข้ำรำชกำร
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน
4. สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
5. สำเนำบัตรประชำชนหรื อบัตรข้ำรำชกำรของคู่สมรส (ถ้ำมี)
6. สำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส (ถ้ำมี)
7. ใบแจ้งรำยละเอียดรำยกำรหักเงินเดือน(สลิปเงินเดือน)
8. ฎีกำเบิกเงินนอกงบประมำณรำยจ่ำย
9. กรณีทสี่ มำชิกไปกูเ้ งินจำกสถำบันกำรเงินอื่นมำครบ 1 ปี ขึ้นไป ต้องยื่นรำยงำนแจ้งกำรเรี ยกเก็บหนี้
10. แนบสำเนำสัญญำจ้ำงตำมภำรกิจ (สำหรับพนักงำนจ้ำงภำรกิจ)
11. ฌำปนกิจสงเครำะห์ (สำเนำบัตรประชำชน , สำเนำทะเบียนบ้ำน , สำเนำทะเบียนสมรส(ถ้ำมี) ใบเปลี่ยนชื่อ
(ถ้ำมี) ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ , สำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนผูร้ ับผลประโยชน์)

ผู้คำ้ ประกัน
1. หนังสื อรับรองเงิ นเดือน
2. สำเนำบัตรประชำชนหรื อบัตรข้ำรำชกำร
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน
4. สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
5. สำเนำบัตรประชำชนหรื อบัตรข้ำรำชกำรของคู่สมรส (ถ้ำมี)
6. สำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส (ถ้ำมี)
7. สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ ในกำรกรอกเอกสำรต้ องกรอกเอกสำรให้
ครบถ้ วนชัดเจนห้ำมใช้ ปำกกำลบคำผิดถ้ ำผิดให้ขีดฆ่ำแล้วเซ็นชื่อกำกับ


รับที่..................../.....................
วันที่............/............../.............

คำขอกู้เงินสำมัญ

หนังสือกูเ้ ลขที่............/..................
วันที่............/................./................
บัญชีเงินกูท้ ี่....................................

เขียนที่..........................................................................
วันที่.............................................................................
เรี ยน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิน่ ปทุมธำนี จำกัด
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่........................................
เงินได้รำยเดือนๆละ...........................บำท (..............................................................................) ขอเสนอคำขอกูเ้ งินสำมัญ
เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำขอกูเ้ งิน จำนวน..................................บำท (.......................................................................................)
โดยจะนำไปใช้เพื่อกำรดังนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งกำรกูโ้ ดยชัดเจน)........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ขณะนี้ขำ้ พเจ้ำรับรำชกำรหรื อทำงำนในตำแหน่ง............................................................................................
บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ เลขที่.......................................สังกัด........................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ำนเลขที่........................ถนน...............................................................ตำบล..................................................
อำเภอ........................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์.................................................................
ข้อ ๓. นอกจำกค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือ

คำเสนอคำ้ ประกัน
ลำดับที่

ชื่อ

สมำชิกเลข
ทะเบียนที่

ทำงำนประจำใน
ตำแหน่งและสังกัด

เงินได้รำย
เดือน

ลำยมือชื่อผูค้ ้ ำประกัน

๑
๒
๓
๔
ข้อ ๔. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู ้ ข้ำพเจ้ำขอส่ งต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยตำมอัตรำที่สหกรณ์กำหนดเป็ นงวดรำยเดือน
เท่ำกัน งวดละ....................บำท (.....................................................................) เป็ นจำนวน...................................งวด
(.................................................................) ตำมระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๕. ในกำรรับเงินกู ้ ข้ำพเจ้ำจะได้ทำหนังสื อสำหรับกูส้ ำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมระเบียบของสหกรณ์กำหนด
ข้อ ๖. ในกำรขอกูค้ รั้งนี้ คู่สมรสของข้ำพเจ้ำ (ถ้ำมี) ได้ตกลงที่จะทำหนังสื อยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐำนในท้ำย
หนังสื อกู ้
ลงชื่อ.........................................................................ผูข้ อกู ้
(........................................................................)

บันทึกกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
วันที่.................................................
ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เห็น และตำมที่ได้สอบถำมแล้ว ขอให้ควำมเห็นดังนี้
(๑) ควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งเงินกูซ้ ่งึ แจงไว้ในคำขอกูน้ ้ ี เป็ นควำมจริ งหรื อไม่เป็ นควำมจริ ง
จริ ง
ไม่จริ ง
(๒) ในเวลำนี้ผขู้ อกูม้ พี ฤติกรรมซึ่งอำจถูกออกจำกงำนประจำหรือไม่?
มี
ไม่มี
(๓) ผูข้ อกูม้ ีหนี้สินภำยนอกสหกรณ์เป็ นจำนวนมำกหรื อไม่
มี
มี
(รำยกำรต่
อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ขไม่
องสหกรณ์
กรอกเอง)
ลงลำยมือชื่อ..........................................................ตำแหน่ง................................................
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
(.........................................................)
จำนวนเงินกู.้ ...............................................บำท
(รำยกำรต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รำยกำรเกีย่ วกับวงเงินกูข้ องผูข้ อกู ้
(.....................................................)
จำนวนเงินกู.้ ............................................บำท
เงินได้
รำยเดื อน
(บำท)

เงินค่ ำหุ น้
(บำท)

จำกัด
วงเงินกู ้
(บำท)

ต้นเงินกูค้ งเหลื อ
สำมัญ
น/สกูท้ ี่

(บำท)

เพื่อเหตุ ฉุกเฉิ น
น/สกูท้ ี่

(บำท)

พิเศษ
น/สกูท้ ี่

(บำท)

รวม
(บำท)

วงเงินกู ้
คงเหลื อ(บำท)

หมำยเหตุ (๑) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ หรื อขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรื อไม่ เคย ไม่เคย
(๒) ข้อชี้แจงอื่นๆ ..........................................................................................................................
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ำประกัน
จำนวนต้นเงินที่จะต้องค้ำประกัน.......................................................บำท
ลำดับที่

ชื่ อผูค้ ้ ำประกัน

เงินได้รำย
เดื อน
(บำท)

จำกัดวงเงิน
ค้ ำประกัน
(บำท)

กำรค้ ำประกันรำยอื่น
ชื่ อผูก้ ู ้

ต้นเงินที่ ค้ ำประกัน
คงเหลื อ (บำท)

วงเงินค้ ำประกัน
คงเหลื อ
(บำท)

๑
๒
๓
๔
หมำยเหตุ (๑) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ หรื อขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรื อไม่ เคย
ไม่เคย
(๒) ข้อชี้แจงอื่นๆ......................................................................................................................
..........................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(.......................................................)

............../.............../...............

หนังสื อกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ
เลขที่........................../.................................
ชื่อผูก้ .ู ้ .............................................................................................วันที่........................................................................
ข้ำพเจ้ำ....................................................................สมำชิกสำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี
จำกัด สมำชิกเลขทะเบียนที่.........................รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำตำแหน่ง...............................................................
บัตรปะจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร..................................................................สังกัด..................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ำนเลขที่..............................ถนน..................................ตำบล...................................อำเภอ................ ...................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์...............................ขอทำหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสื อกูน้ ้ จี ะใช้คำว่ำ สหกรณ์ เพื่อไว้เป็ นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำได้กเู ้ งินสำมัญจำกสหกรณ์ เป็ นจำนวน.........................บำท (.............................................................)
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๒. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ.........(.............)บำทต่อปี เป็ นงวดรำยเดือน
งวดละ .....................บำท (..............................................................................) รวม ...................(.....................................)งวด
เว้นแต่งวดสุ ดท้ำยเป็ นจำนวนเงิน ..........................บำท (.........................................................................................................)
ทั้งนี้ต้งั แต่งวดประจำเดือน..............................................เป็ นต้นไป
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ เงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกำหนดภำยในวันสิ้ นเดือน ที่ระบุไว้
สำหรับงวดนั้นๆ
ในกรณีที่สหกรณ์ มปี ระกำศเปลีย่ นแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ผู้ก้ยู ินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ ตำมที่สหกรณ์ เรียก
เก็บเพิม่ เมื่อสหกรณ์ ได้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ทรำบล่วงหน้ำไม่ น้อยกว่ำ 30 วัน หรือแจ้งจดหมำยให้ทรำบล่ว งหน้ำไม่ น้อยกว่ำ
7 วัน
ในกรณีที่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยนั้น ผู้ก้ยู ินยอมให้ถือว่ ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้
เพิม่ ขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสำรอื่นใดที่สหกรณ์ จะต้ องส่ งให้แก่ผู้ก้เู ป็ นประจำเป็ นกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว
ข้อ ๓. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินได้รำยเดือนในหน่วยงำนต้นสังกัดของข้ำพเจ้ำหัก
จำนวนเงินงวดชำระหนี้ซ่ึงข้ำพเจ้ำต้องส่ งให้สหกรณ์น้นั จำกเงินรำยเดือนหรื อเงินได้อื่นที่พึงได้รบั จำกรำชกำรของข้ำพเจ้ำ
เพื่อส่งให้สหกรณ์ดว้ ย ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งจนกว่ำจะได้ชำระหนี้ตำมสัญญำนี้โดยสิ้ นเชิง
ข้อ ๔. ข้ำพเจ้ำถือว่ำ ในกรณีใดๆ ซึ่งกำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์วำ่ ด้วยกำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืน
เงินกูใ้ ห้ถือว่ำ เงินกูเ้ ป็ นอันถึงกำหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั คำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
ข้อ ๕. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์วำ่ ถ้ำข้ำพเจ้ำลำออกหรือถูกให้ออกจำกรำชกำรหรื องำน
ประจำโดยไม่ได้รับเงินบำนำญ ข้ำพเจ้ำต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรชำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ตอ่
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้ นเสียก่อน

ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จดั กำรชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้ นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินสะสม
สำหรับข้ำรำชกำร บำเหน็จ บำนำญ เงิน กบข. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรื อนำยจ้ำงพึงจ่ำย
ให้แก่ขำ้ พเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพือ่ ชำระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ ๖. ในกำรกูค้ รั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้นำใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่..................................จำนวน..................................หุ้น
เป็ นเงิน.......................................................บำท จำนำไว้เพื่อเป็ นหลักค้ำประกันเงินกูข้ องข้ำพเจ้ำ
ข้อ ๗. หำกข้ำพเจ้ำได้ยำ้ ยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็ นหนังสื อโดยทันทีถำ้
ข้ำพเจ้ำมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ และหำกมีกำรดำเนินคดีเกีย่ วกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมลิ ำเนำอยู่
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อนี้ทุกประกำร
ข้อ ๘. ผูก้ ไู ้ ด้รับสำเนำคู่ฉบับหนังสื อกูน้ ้ ไี ว้แล้วตั้งแต่ในวันที่ลงนำมในหนังสื อกูน้ ้ ี
ผูก้ ไู ้ ด้อ่ำนข้อควำมในหนังสื อกูน้ ้ โี ดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
................................................................ผูก้ ู ้
(..............................................................)
................................................................พยำน
(..............................................................)
................................................................พยำน
(..............................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผกู้ มู ้ ีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................
วันที่.........................................................
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง.......................................................เป็ นคู่สมรสของนำย/นำง.........................................................................
ได้ยนิ ยอมให้นำย/นำง....................................................................กูเ้ งินสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่วนท้องถิ่น
ปทุมธำนี จำกัด ตำมที่หนังสือกูเ้ งินสำมัญข้ำงต้นนี้ และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญพยำนต่อหน้ำคู่สมรส
..........................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คำยินยอม
.........................................................ผูก้ ู ้

ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................ได้รับเงินกู ้
จำนวน............................................บำท (.............................................................................) ตำมหนังสื อกูน้ ้ ไี ปเป็ นกำร
ถูกต้องแล้ว
............................................................ผูร้ ับเงิน
(..........................................................)
...........................................................เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงิน
............................................................เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสัญญำกู ้

หนังสื อกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ
เลขที่........................../.................................
ชื่อผูก้ .ู ้ .............................................................................................วันที่........................................................................
ข้ำพเจ้ำ....................................................................สมำชิกสำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี
จำกัด สมำชิกเลขทะเบียนที่.........................รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำตำแหน่ง...............................................................
บัตรปะจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร..................................................................สังกัด..................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ำนเลขที่..............................ถนน..................................ตำบล...................................อำเภอ...................................
จังหวัด.......................................โทรศัพท์...............................ขอทำหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ ำรำชกำรส่ วน
ท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสื อกูน้ ้ จี ะใช้คำว่ำ สหกรณ์ เพื่อไว้เป็ นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำได้กเู ้ งินสำมัญจำกสหกรณ์ เป็ นจำนวน.........................บำท (.............................................................)
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๒. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ.........(.............)บำทต่อปี เป็ นงวดรำยเดือน
งวดละ .....................บำท (..............................................................................) รวม ...................(.....................................)งวด
เว้นแต่งวดสุ ดท้ำยเป็ นจำนวนเงิน ..........................บำท (.........................................................................................................)
ทั้งนี้ต้งั แต่งวดประจำเดือน..............................................เป็ นต้นไป
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ เงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกำหนดภำยในวันสิ้ นเดือน ที่ระบุไว้
สำหรับงวดนั้นๆ
ในกรณีที่สหกรณ์ มปี ระกำศเปลีย่ นแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ผู้ก้ยู ินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ ตำมที่สหกรณ์ เรียก
เก็บเพิม่ เมื่อสหกรณ์ ได้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ทรำบล่วงหน้ำไม่ น้อยกว่ำ 30 วัน หรือแจ้งจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่ น้อยกว่ำ
7 วัน
ในกรณีที่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยนั้น ผู้ก้ยู ินยอมให้ถือว่ ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้
เพิม่ ขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสำรอื่นใดที่สหกรณ์ จะต้ องส่ งให้แก่ผู้ก้เู ป็ นประจำเป็ นกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว
ข้อ ๓. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินได้รำยเดือนในหน่วยงำนต้นสังกัดของข้ำพเจ้ำหัก
จำนวนเงินงวดชำระหนี้ซ่ึงข้ำพเจ้ำต้องส่ งให้สหกรณ์น้นั จำกเงินรำยเดือนหรื อเงินได้อื่นที่พึงได้รบั จำกรำชกำรของข้ำพเจ้ำ
เพื่อส่งให้สหกรณ์ดว้ ย ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งจนกว่ำจะได้ชำระหนี้ตำมสัญญำนี้โดยสิ้ นเชิง
ข้อ ๔. ข้ำพเจ้ำถือว่ำ ในกรณีใดๆ ซึ่งกำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์วำ่ ด้วยกำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืน
เงินกูใ้ ห้ถือว่ำ เงินกูเ้ ป็ นอันถึงกำหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั คำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
ข้อ ๕. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์วำ่ ถ้ำข้ำพเจ้ำลำออกหรือถูกให้ออกจำกรำชกำรหรื องำน
ประจำโดยไม่ได้รับเงิ นบำนำญ ข้ำพเจ้ำต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรชำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ตอ่
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้ นเสียก่อน

ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จดั กำรชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้ นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินสะสม
สำหรับข้ำรำชกำร บำเหน็จ บำนำญ เงิน กบข. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรื อนำยจ้ำงพึงจ่ำย
ให้แก่ขำ้ พเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพือ่ ชำระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ ๖. ในกำรกูค้ รั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้นำใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่..................................จำนวน..................................หุ้น
เป็ นเงิน.......................................................บำท จำนำไว้เพื่อเป็ นหลักค้ำประกันเงินกูข้ องข้ำพเจ้ำ
ข้อ ๗. หำกข้ำพเจ้ำได้ยำ้ ยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็ นหนังสื อโดยทันทีถำ้
ข้ำพเจ้ำมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ และหำกมีกำรดำเนินคดีเกีย่ วกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมลิ ำเนำอยู่
ตำมที่ระบุไว้ในหนังสื อนี้ทุกประกำร
ข้อ ๘. ผูก้ ไู ้ ด้รับสำเนำคู่ฉบับหนังสื อกูน้ ้ ไี ว้แล้วตั้งแต่ในวันที่ลงนำมในหนังสื อกูน้ ้ ี
ผูก้ ไู ้ ด้อ่ำนข้อควำมในหนังสื อกูน้ ้ โี ดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
................................................................ผูก้ ู ้
(..............................................................)
................................................................พยำน
(..............................................................)
................................................................พยำน
(..............................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผกู้ มู ้ ีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................
วันที่.........................................................
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง.......................................................เป็ นคู่สมรสของนำย/นำง.........................................................................
ได้ยนิ ยอมให้นำย/นำง....................................................................กูเ้ งินสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่วนท้องถิ่น
ปทุมธำนี จำกัด ตำมที่หนังสือกูเ้ งินสำมัญข้ำงต้นนี้ และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญพยำนต่อหน้ำคู่สมรส
..........................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คำยินยอม
.........................................................ผูก้ ู ้

ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................ได้รับเงินกู ้
จำนวน............................................บำท (.............................................................................) ตำมหนังสื อกูน้ ้ ไี ปเป็ นกำร
ถูกต้องแล้ว
............................................................ผูร้ ับเงิน
(.............................................................)
...........................................................เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงิน
............................................................เจ้ำหน้ำที่ผตู้ รวจสัญญำกู ้

(ใช้ สำหรับผู้กู้สำมัญ)

หนังสื อยินยอม
ให้ หักเงินได้ รำยเดือนหรื อเงินได้ อื่นที่พงึ ได้ รับจำกรำชกำร
เขียนที่.................................................................................
วันที่....................เดือน......................พ.ศ............................
เรื่ อง ยินยอมให้หกั เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู ้
เรี ยน นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.).............................................................................................................
ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................................................
ตำแหน่ง..........................................................สังกัด................................................................................เป็ นสมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิน่ ปทุมธำนี จำกัด เลขทะเบียนที่...........................................ได้กเู ้ งินสำมัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด จำนวนเงิน....................................................................................บำท
(....................................................................................................) ลงวันที่...........................................................................
เพื่อนำไปใช้จ่ำย.......................................................................................................................และข้ำพเจ้ำยินยอมให้
หน่วยงำนต้นสังกัดหักเงินได้รำยเดือนหรื อเงินได้อื่นที่พงึ ได้รับจำกรำชกำร เพื่อชำระหนี้เงินกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ
จนครบถ้วนตำมเงื่อนไข หรือข้อตกลงกำรกูเ้ งินของสหกรณ์
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรในส่ วนที่เกีย่ วข้องให้ต่อไปด้วย
(ลงชื่อ)........................................................ผูก้ ู ้ / ผูใ้ ห้ควำมยินยอม
(.......................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................
(ลงชื่อ).......................................................พยำน
(........................................................)
ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.กองคลัง(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................................
หมำยเหตุ: เอกสำรฉบับนี้ได้ทำไว้ 2 ฉบับ เก็บรักษำไว้ที่ตน้ สังกัด 1 ฉบับ และ สหกรณ์ฯ 1 ฉบับ

(ใช้ สำหรับผู้กู้สำมัญ)

หนังสื อยินยอม
ให้ หักเงินได้ รำยเดือนหรื อเงินได้ อื่นที่พงึ ได้ รับจำกรำชกำร
เขียนที่.................................................................................
วันที่....................เดือน......................พ.ศ............................
เรื่ อง ยินยอมให้หกั เงินเพื่อชำระหนี้เงินกู ้
เรี ยน นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.).............................................................................................................
ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................................................
ตำแหน่ง..........................................................สังกัด................................................................................เป็ นสมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิน่ ปทุมธำนี จำกัด เลขทะเบียนที่...........................................ได้กเู ้ งินสำมัญ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด จำนวนเงิน....................................................................................บำท
(....................................................................................................) ลงวันที่...........................................................................
เพื่อนำไปใช้จ่ำย.......................................................................................................................และข้ำพเจ้ำยินยอมให้
หน่วยงำนต้นสังกัดหักเงินได้รำยเดือนหรื อเงินได้อื่นที่พงึ ได้รับจำกรำชกำร เพื่อชำระหนี้เงินกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ
จนครบถ้วนตำมเงื่อนไข หรือข้อตกลงกำรกูเ้ งินของสหกรณ์
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรในส่ วนที่เกีย่ วข้องให้ต่อไปด้วย
(ลงชื่อ)........................................................ผูก้ ู ้ / ผูใ้ ห้ควำมยินยอม
(.......................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................
(ลงชื่อ).......................................................พยำน
(........................................................)
ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.กองคลัง(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................................
หมำยเหตุ: เอกสำรฉบับนี้ได้ทำไว้ 2 ฉบับ เก็บรักษำไว้ที่ตน้ สังกัด 1 ฉบับ และ สหกรณ์ฯ 1 ฉบับ

(ใช้ สำหรับผู้กู้สำมัญ)
เขียนที่...................................................
วันที่......................................................
เรื่ อง ยินยอมหักเงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
เรี ยน ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
ตำมที่ นำย/นำง/นำงสำว .....................................................................................................สมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทะเบียนที่.........................................................ซึ่งทำงำนใน
อบต./เทศบำล..................................................................................................ได้กเู ้ งินสำมัญสหกรณ์ฯ ไป
จำนวน.....................................................บำท(..........................................................................................................)
ลงวันที่...............................................................................ข้ำพเจ้ำขอให้รับควำมยินยอมแก่สหกรณ์ฯ ว่ำข้ำพเจ้ำจะ
ทำกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยเพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯจนครบถ้วน ซึ่งเป็ นไปตำมมติของคณะรัฐมนตรี หนังสือด่วน
ที่สุด นร 0205 / ว 138 ลงวันที่ 16 กันยำยน 2545
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ...................................................ผูแ้ สดงเจตนำให้ควำมยิ นยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................
ลงชื่อ.....................................................พยำน
(........................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.).................................................
ลงชื่อ.....................................................พยำน
(.......................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.กองคลัง (อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................

(กรณีผู้ก้มู หี นีอ้ ื่น)

แบบฟอร์ มข้ อมูลสมำชิกกู้เงินสำมัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้ำรำชกำรส่ วนท้ องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
ณ วันที่.......................................................................
รำยสมำชิกผูข้ อกู.้ ....................................................เลขทะเบียนสมำชิก..............................
สังกัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................อำเภอ..........................จังหวัด..................................
ข้ อมูลบุคคล
๑.เงินเดือน............................บำท เงินประจำตำแหน่ง...........................บำท รวมเงินได้สุทธิ..........................บำท
๒.กูเ้ งินสำมัญ จำนวน........................................บำท
ส่ งชำระหนี้ จำนวน...........งวด ๆละ....................บำท
ปัจจุบนั เหลือหนี้สำมัญ จำนวน.....................บำท
๓.กูเ้ งินกับธนำคำรกรุ งไทย จำนวน....................บำท
ส่ งชำระหนี้ จำนวน...........งวด ๆละ....................บำท
ปัจจุบนั เหลือหนี้
จำนวน....................บำท
๔.กูเ้ งินกับธนำคำรออมสิ น จำนวน....................บำท
ส่ งชำระหนี้ จำนวน...........งวด ๆละ....................บำท
ปัจจุบนั เหลือหนี้
จำนวน....................บำท
๕.กูเ้ งินกับ ธกส.
จำนวน....................บำท
ส่ งชำระหนี้ จำนวน...........งวด ๆละ....................บำท
ปัจจุบนั เหลือหนี้
จำนวน....................บำท
๖.กูเ้ งินกับสหกรณ์อื่น จำนวน....................บำท
ส่ งชำระหนี้ จำนวน...........งวด ๆละ....................บำท
ปัจจุบนั เหลือหนี้
จำนวน....................บำท
๗.เงินเดือนสุ ทธิ คงเหลือ จำนวน...................บำท(หลังหักเงินกูส้ ำมัญสหกรณ์และเงินกูส้ ถำบันกำรเงินอื่นแล้ว)
ข้อมูล ณ วันที่...................................................
ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ...................................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
(.......................................................)
(ตำแหน่ง)................................................
ผู้รับรอง
ลงชื่อ.........................................................หัวหน้ำส่ วน / ผอ.คลัง
(.........................................................)หรื อผูร้ ักษำรำชกำรแทน
(ตำแหน่ง).................................................

(กรณีผู้ก้ไู ม่มหี นีอ้ ื่น)

บันทึก
ท้ ำยสั ญญำเงินกู้สำมัญ เลขที่............./...........
.................................................
วันที่.................................................................
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................สมำชิกเลขที่.............................................
สังกัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..........................................อำเภอ.....................................จังหวัด...................................
ขอทำกำรบันทึกยืนยันเพิ่มดังต่อไปนี้
1. ปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำไม่มีหนี้สินเงินกูส้ ำมัญกับธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงิน แต่อย่ำงใด
2. หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำ ข้ำพเจ้ำมีหนี้สินเงินกูต้ ำมข้อ 1 ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ให้ขอ้ ควำมอันเป็ นเท็จต่อ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ ซึ่งมีโทษทำงอำญำฐำนยักยอก หรื อฉ้อโกง หรื อผิดสัญญำเงินกูส้ ำมัญจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ฯ
ยกเลิกสัญญำหรื อเรี ยกค่ำเสี ยหำยได้
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนบันทึกนี้แล้วเข้ำใจถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ.............................................................ผูบ้ นั ทึก / ผูก้ ู ้
(............................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยำน
(............................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยำน
(............................................................)

หนังสื อ................./.................
ชื่อผูก้ ู.้ ......................................

ทะเบียนผูค้ ้ำประกัน
เล่ม................หน้ำ...............

หนังสื อค้ำประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ
ที่................./...................
ชื่อผูค้ ้ำประกัน....................................................................
วันที่............................................................
ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................................................................................
สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทะเบียนที่.......................................................
รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำในตำแหน่ง...................................................................บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ เลขที่...............................................สังกัด.......................................ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที.่ ..................................
ถนน.................................ตำบล...............................อำเภอ.........................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์.....................................ขอทำหนังสื อค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี
จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อค้ำประกันนี้จะใช้คำว่ำสหกรณ์ เพื่อไว้เป็ นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตำมที.่ ....................................................................................................ได้กเู ้ งินสหกรณ์ตำมหนังสื อกูส้ ำหรับ
เงินกูส้ ำมัญที่.............../................วันที่..........................................................นั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ำประกันอย่ำงไม่มีจำกัด
เพื่อหนี้สินเกีย่ วกับเงินกูร้ ำยนี้
ข้อ ๒. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผูก้ ใู ้ นกำรส่ งเงินงวดชำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย และกำรเรี ย กคืนเงินกูก้ ่อนถึง
กำหนดตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสื อกูน้ ้นั โดยตลอดแล้วข้ำพเจ้ำยอมค้ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประกำร
ข้อ ๓. ในกรณีที่ส หกรณ์ย อมผ่อนเวลำส่ งเงิ นงวดชำระหนี้ ตำมที่กำหนดไว้น้ นั แก่ผกู้ ู ้ ข้ำพเจ้ำถือว่ำกำรผ่อนเวลำ
เช่นนั้นเป็ นควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำด้วย จึงให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตงลงในกำรผ่อนเวลำนั้นๆ ด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๔. เมื่อปรำกฏว่ำผูก้ ูไ้ ม่ชำระหนี้สิ นซึ่ งข้ำพเจ้ำค้ำประกันไว้น้ ใี ห้แก่ส หกรณ์ตำมข้อ ผูกพัน ไม่ว่ำจะเป็ นเพรำะ
เหตุใดๆ ไม่วำ่ ผูก้ ูย้ งั มีตวั ตนอยู่หรื อไม่ และสหกรณ์ได้แจ้ง ควำมนั้นให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดชำระหนี้ให้แก่
สหกรณ์แทนผูก้ ทู ้ นั ทีโดยมิพกั ใช้สิทธิของผูค้ ้ำประกัน ตำมมำตรำ ๖๘๘, ๖๘๙, ๖๙๐ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์น้นั แต่ประกำรใดเลย
ข้อ ๕. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรที่ขำ้ พเจ้ำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของสหกรณ์น้ ี ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็ น
เหตุให้ขำ้ พเจ้ำหลุดพันจำกกำรค้ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผูท้ ี่ขำ้ พเจ้ำค้ำประกันไว้น้ จี ะได้ให้สมำชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรเข้ำเป็ นผูค้ ้ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ ๖. ในกรณีที่ขำ้ พเจ้ำจะต้องชำระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กูห้ ลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อ บอกกล่ำวให้แก่
ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บงั คับบัญชำหรื อเจ้ำหน้ำที่ ผู้
จ่ำยเงิ นได้ร ำยเดือนและเงินอื่นใด หักจำนวนเงิ นงวดชำระหนี้ซ่ึ งข้ำพเจ้ำต้อ งส่ ง ต่อ สหกรณ์จำกเงินได้ร ำยเดือ นของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อ ส่ งต่อสหกรณ์ โดยข้ำพเจ้ำได้ทำหนังสื อยินยอมให้ห ักเงินได้รำยเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์และ
ด้วยควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ชำระหนี้ที่ค้ำประกันนี้ โดยสิ้ นเชิง

ข้อ ๗. ในกำรส่ งหนังสื อบอกกล่ำวไปยังข้ำพเจ้ำให้ส่งไปตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในหนังสื อค้ำประกันนี้ หำกข้ำพเจ้ำ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อค้ำประกันฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้อ ๘. ผูค้ ้ำประกันได้รับสำเนำคู่ฉบับหนังสื อค้ำประกันนี้ไว้แล้วตั้งแต่วนั ที่ลงนำมในหนังสื อค้ำประกันนี้
ผูค้ ้ำประกันได้อ่ำนข้อควำมในหนังสื อนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำ
พยำน
..........................................................ผูค้ ้ำประกัน
(........................................................)
..........................................................พยำน
(........................................................)
..........................................................พยำน
(........................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูค้ ้ำประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................
วันที่.........................................................
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง...................................................เป็ นคู่สมรสของนำย/นำง.....................................................................
ได้ยนิ ยอมให้นำย/นำง.....................................................................เป็ นผูค้ ้ำประกันเงินกู.้ ...............................................
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด ตำมที่หนังสือกูเ้ งินข้ำงต้นนี้ และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็ นสำคัญพยำนต่อหน้ำคูส่ มรส
..........................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คำยินยอม
(..........................................................)
..........................................................ผูค้ ้ำประกัน
(..........................................................)

รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจำตัว และลำยมือชื่อผูค้ ้ำประกัน แล้วเห็นว่ำหนังสื อค้ำประกันนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
.........................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(.......................................................)
.................../.................../...................

(ใช้ สำหรับผู้คำ้ ประกัน)
หนังสื อยินยอม
ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อื่นที่พงึ ได้รับจำกรำชกำร
เขียนที่...............................................
วันที่..................................................
เรื่ อง ยินยอมให้หกั เงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
เรี ยน นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................................................................................(หัวหน้ำหน่วยต้นสังกัด)
ตำมที่ขำ้ พเจ้ำ................................................................................สมำชิกเลขทะเบียน..................................
รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำตำแหน่ง.....................................................................ซึ่งเป็ นผูค้ ้ำประกันเงินกูส้ ำมัญให้กบั
นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................ซึ่งได้ขอเงินกูจ้ ำกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทีส่ ัญญำที่....................................................................................
ลงวันที่......................................................................................จำนวนเงิน...............................................................บำท
(................................................................................................)นั้น
ข้ำพเจ้ำขอทำหนังสื อนี้ไ ว้เพื่อแสดงว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำต้อ งชำระหนี้แทนผู้กูข้ ำ้ พเจ้ำยินยอมให้ ห น่วยงำนต้น
สัง กัดหักเงินได้ร ำยเดือนหรื อเงินอื่นที่พึง ได้รับจำกรำชกำร เพื่อ ชำระหนี้ให้แก่ส หกรณ์ออมทรัพ ย์ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้อ งถิ่ น ปทุ ม ธำนี จ ำกัด โดยยิน ยอมให้ ห ัก ช ำระหนี้ ตลอดไป และจะไม่ เ พิ ก ถอนควำมยิ น ยอมดัง กล่ำ วนั้น
จนกว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด จะได้รับชำระหนี้ครบ และข้ำพเจ้ำประสงค์จะเพิก
ถอนตำมควำมยินยอมภำยหลัง จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้อ งถิ่นปทุมธำนี
จำกัด ก่อน
ลงชื่อ..................................................ผูค้ ้ำประกัน / ให้ควำมยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ..................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.)...................................................
ลงชื่อ..................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.คลัง(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................
หมำยเหตุ เอกสำรฉบับนี้ให้ทำไว้ 2 ฉบับ เก็บไว้ที่ตน้ สังกัด 1 ฉบับ ส่ งสหกรณ์ฯ 1 ฉบับ

(ใช้ สำหรับผู้คำ้ ประกัน)
หนังสื อยินยอม
ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อื่นที่พงึ ได้รับจำกรำชกำร
เขียนที่...............................................
วันที่..................................................
เรื่ อง ยินยอมให้หกั เงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
เรี ยน นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................................................................................(หั วหน้ำหน่วยต้นสังกัด)
ตำมที่ขำ้ พเจ้ำ................................................................................สมำชิกเลขทะเบียน..................................
รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำตำแหน่ง.....................................................................ซึ่งเป็ นผูค้ ้ำประกันเงินกูส้ ำมัญให้กบั
นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................ซึ่งได้ขอเงินกูจ้ ำกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทีส่ ัญญำที่....................................................................................
ลงวันที่......................................................................................จำนวนเงิน...............................................................บำท
(................................................................................................)นั้น
ข้ำพเจ้ำขอทำหนังสื อนี้ไ ว้เพื่อแสดงว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำต้อ งชำระหนี้แทนผู้กูข้ ำ้ พเจ้ำยินยอมให้ห น่วยงำนต้น
สัง กัดหักเงินได้ร ำยเดือ นหรื อ เงินอื่นที่พึง ได้รับจำกรำชกำร เพื่อ ชำระหนี้ให้แก่ส หกรณ์ออมทรัพ ย์ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้อ งถิ่ น ปทุ ม ธำนี จ ำกัด โดยยิน ยอมให้ ห ัก ช ำระหนี้ ตลอดไป และจะไม่ เ พิ ก ถอนควำมยิ น ยอมดัง กล่ำ วนั้น
จนกว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด จะได้รับชำระหนี้ครบ และข้ำพเจ้ำประสงค์จะเพิก
ถอนตำมควำมยินยอมภำยหลัง จะต้อ งได้รับควำมยินยอมจำกสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้อ งถิ่นปทุม ธำนี
จำกัด ก่อน
ลงชื่อ..................................................ผูค้ ้ำประกัน / ให้ควำมยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ..................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.)...................................................
ลงชื่อ..................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.คลัง(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................
หมำยเหตุ เอกสำรฉบับนี้ให้ทำไว้ 2 ฉบับ เก็บไว้ที่ตน้ สังกัด 1 ฉบับ ส่ งสหกรณ์ฯ 1 ฉบับ

(ใช้ สำหรับผู้บังคับบัญชำผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................
วันที่......................................................
เรื่ อง ยินยอมหักเงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
เรี ยน ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
ตำมที่ นำย/นำง/นำงสำว .....................................................................................................สมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทะเบียนที่.........................................................ซึ่งทำงำนใน
อบต./เทศบำล................................................................................................................ได้ค้ำประกันเงินกูส้ ำมัญของ
สหกรณ์ฯ เลขทีส่ ัญญำที่.........................................................................ลงวันที่.......................................................
จำนวน.....................................................บำท(..........................................................................................................)
ข้ำพเจ้ำขอให้รับควำมยินยอมแก่สหกรณ์ฯ ว่ำข้ำพเจ้ำจะทำกำรหักเงิน เพื่อชำระหนี้แทนตำมที่สหกรณ์ฯ
จนครบถ้วน
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ...................................................ผูแ้ สดงเจตนำให้ควำมยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................
ลงชื่อ.....................................................พยำน
(........................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.).................................................
ลงชื่อ.....................................................พยำน
(.......................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.คลัง (อบต.,เทศบำล,อบจ.).................................

คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
ก่อนที่จะลงนำมในสัญญำค้ำประกัน ผูค้ ้ำประกันควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสื อค้ำ
ประกันให้ชดั เชนก่อนที่จะทำสัญญำค้ำประกัน หำกมีขอ้ สงสัยใดๆควรปรึ กษำผูร้ ู้กอ่ นที่จะทำหนังสื อค้ำประกัน
กำรที่ผคู้ ้ำประกันลงนำมในสัญญำค้ำประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี
จำกัด เพื่อค้ำประกันหนี้ตำมสัญญำกูย้ ืมเงินเลขที่....................../......................ลงวันที่ .................................
ระหว่ำง สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด (ผูใ้ ห้ก)ู ้ กับ นำย/นำง/นำงสำว
................................................................................................. (ผูก้ )ู ้ ผูค้ ้ำประกันจะมีควำมรับผิดต่อผูใ้ ห้กู ้
ในสำระสำคัญดังนี้
1. ผูค้ ้ำประกันจะต้องรับผิดอย่ำงจำกัดไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดในสัญญำกูย้ ืมเงิน
2. ผูค้ ้ำประกันจะรับผิดต่อผูใ้ ห้กภู ้ ำยในวงเงินที่ผกู้ ู ้ ค้ำงชำระกับผูใ้ ห้กตู ้ ำมสัญญำกูย้ ืมเงินและ
อำจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรื อค่ำสิ นไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ ้ำประกันจะรับผิดในวงเงินกูต้ ำมสัญญำกูย้ ืมเงิน
4. ผูค้ ้ำประกันต้องรับผิดร่ วมกับผูก้ ู ้
5. เมื่อผูก้ ผู ้ ิดนัดชำระหนี้ ผูใ้ ห้กมู ้ สี ิ ทธิเรี ยกร้องและบังคับให้ผคู้ ้ำประกันชำระหนี้ท้งั หมดที่ผกู้ ู ้
ค้ำงชำระ โดยผูใ้ ห้กไู ้ ม่จำเป็ นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอำจำกผูก้ กู ้ อ่ น
6. เป็ นสัญญำค้ำประกันเพื่อกิจกำรเนื่องกันไปหลำยครำวไม่จำกัดเวลำที่ผคู้ ้ำประกันไม่สำมำรถ
ยกเลิกเพิกถอนได้
7. ผูค้ ้ำประกันไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิดแม้ผใู้ ห้กยู ้ อมผ่อนเวลำให้แก่ผกู้ ู ้
นอกจำกที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้นแล้ว ผูค้ ้ำประกันยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดต่ำง ๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ
ค้ำประกัน
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบคำเตือนนี้แล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ ...............................................................ผูค้ ้ำประกัน
(...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผูบ้ งั คับบัญชำของผูค้ ้ำประกัน
(...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(...............................................................)
หมำยเหตุ : ผูค้ ้ำประกันต้องมำพร้อมกับผูก้ ใู ้ นวันเวลำรับเงินกูส้ ำมัญ

หนังสื อ................./.................
ชื่อผูก้ ู.้ ......................................

ทะเบียนผูค้ ้ำประกัน
เล่ม................หน้ำ...............

หนังสื อค้ำประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ
ที่................./...................
ชื่อผูค้ ้ำประกัน....................................................................
วันที่............................................................
ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................................................................................
สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทะเบียนที่.......................................................
รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำในตำแหน่ง...................................................................บัตรประจำตัวประชำชน/ข้ำรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจ เลขที่...............................................สังกัด.......................................ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที.่ ..................................
ถนน.................................ตำบล...............................อำเภอ.........................................จังหวัด. .............................................
โทรศัพท์.....................................ขอทำหนังสื อค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี
จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อค้ำประกันนี้จะใช้คำว่ำสหกรณ์ เพื่อไว้เป็ นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ตำมที.่ ....................................................................................................ได้กเู ้ งินสหกรณ์ตำมหนังสื อกูส้ ำหรับ
เงินกูส้ ำมัญที่.............../................วันที่..........................................................นั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ำประกันอย่ำงไม่มีจำกัด
เพื่อหนี้สินเกีย่ วกับเงินกูร้ ำยนี้
ข้อ ๒. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผูก้ ใู ้ นกำรส่ งเงินงวดชำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย และกำรเรี ย กคืนเงินกูก้ ่อนถึง
กำหนดตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสื อกูน้ ้นั โดยตลอดแล้วข้ำพเจ้ำยอมค้ำประกันกำรปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประกำร
ข้อ ๓. ในกรณีที่ส หกรณ์ย อมผ่อนเวลำส่ งเงิ นงวดชำระหนี้ ตำมที่กำหนดไว้น้ นั แก่ผกู้ ู ้ ข้ำพเจ้ำถือว่ำกำรผ่อนเวลำ
เช่นนั้นเป็ นควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำด้วย จึงให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตงลงในกำรผ่อนเวลำนั้นๆ ด้วยทุกครั้ง
ข้อ ๔. เมื่อปรำกฏว่ำผูก้ ูไ้ ม่ชำระหนี้สิ นซึ่ งข้ำพเจ้ำค้ำประกันไว้น้ ใี ห้แก่ส หกรณ์ตำมข้อ ผูกพัน ไม่ว่ำจะเป็ นเพรำะ
เหตุใดๆ ไม่วำ่ ผูก้ ูย้ งั มีตวั ตนอยู่หรื อไม่ และสหกรณ์ได้แจ้ง ควำมนั้นให้ขำ้ พเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำยอมรับผิดชำระหนี้ให้แก่
สหกรณ์แทนผูก้ ทู ้ นั ทีโดยมิพกั ใช้สิทธิของผูค้ ้ำประกัน ตำมมำตรำ ๖๘๘, ๖๘๙, ๖๙๐ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและ
พำณิชย์น้นั แต่ประกำรใดเลย
ข้อ ๕. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรที่ขำ้ พเจ้ำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของสหกรณ์น้ ี ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็ น
เหตุให้ขำ้ พเจ้ำหลุดพันจำกกำรค้ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผูท้ ี่ขำ้ พเจ้ำค้ำประกันไว้น้ จี ะได้ให้สมำชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรเข้ำเป็ นผูค้ ้ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ ๖. ในกรณีที่ขำ้ พเจ้ำจะต้องชำระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กหู ้ ลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อ บอกกล่ำวให้แก่
ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บงั คับบัญชำหรื อเจ้ำหน้ำที่ผู้
จ่ำยเงิ นได้ร ำยเดือ นและเงินอื่นใด หักจำนวนเงิ นงวดชำระหนี้ซ่ึ งข้ำพเจ้ำต้อ งส่ ง ต่อ สหกรณ์จำกเงินได้ร ำยเดือ นของ
ข้ำพเจ้ำเพื่อ ส่ งต่อสหกรณ์ โดยข้ำพเจ้ำได้ทำหนังสื อยินยอมให้ห ักเงินได้รำยเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์และ
ด้วยควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ชำระหนี้ที่ค้ำประกันนี้ โดยสิ้ นเชิง

ข้อ ๗. ในกำรส่ งหนังสื อบอกกล่ำวไปยังข้ำพเจ้ำให้ส่งไปตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในหนังสื อค้ำประกันนี้ หำกข้ำพเจ้ำ
เปลี่ยนแปลงที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อค้ำประกันฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้อ ๘. ผูค้ ้ำประกันได้รับสำเนำคู่ฉบับหนังสื อค้ำประกันนี้ไว้แล้วตั้งแต่วนั ที่ลงนำมในหนังสื อค้ำประกันนี้
ผูค้ ้ำประกันได้อ่ำนข้อควำมในหนังสื อนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง
จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำ
พยำน
..........................................................ผูค้ ้ำประกัน
(........................................................)
..........................................................พยำน
(........................................................)
..........................................................พยำน
(........................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูค้ ้ำประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................
วันที่.........................................................
ข้ำพเจ้ำนำย/นำง...................................................เป็ นคู่สมรสของนำย/นำง.....................................................................
ได้ยนิ ยอมให้นำย/นำง.....................................................................เป็ นผูค้ ้ำประกันเงินกู.้ ...............................................
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด ตำมที่หนังสือกูเ้ งินข้ำงต้นนี้ และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็ นสำคัญพยำนต่อหน้ำคูส่ มรส
..........................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คำยินยอม
(..........................................................)
..........................................................ผูค้ ้ำประกัน
(..........................................................)

รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจำตัว และลำยมือชื่อผูค้ ้ำประกัน แล้วเห็นว่ำหนังสื อค้ำประกันนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
.........................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(.......................................................)
.................../.................../...................

(ใช้ สำหรับผู้คำ้ ประกัน)
หนังสื อยินยอม
ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อื่นที่พงึ ได้รับจำกรำชกำร
เขียนที่...............................................
วันที่..................................................
เรื่ อง ยินยอมให้หกั เงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
เรี ยน นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................................................................................(หั วหน้ำหน่วยต้นสังกัด)
ตำมที่ขำ้ พเจ้ำ................................................................................สมำชิกเลขทะเบียน..................................
รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำตำแหน่ง.....................................................................ซึ่งเป็ นผูค้ ้ำประกันเงินกูส้ ำมัญให้กบั
นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................ซึ่งได้ขอเงินกูจ้ ำกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทีส่ ัญญำที่....................................................................................
ลงวันที่......................................................................................จำนวนเงิน...............................................................บำท
(................................................................................................)นั้น
ข้ำพเจ้ำขอทำหนังสื อนี้ไ ว้เพื่อแสดงว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำต้อ งชำระหนี้แทนผู้กูข้ ำ้ พเจ้ำยินยอมให้ห น่วยงำนต้น
สัง กัดหักเงินได้ร ำยเดือ นหรื อ เงินอื่นที่พึง ได้รับจำกรำชกำร เพื่อ ชำระหนี้ให้แก่ส หกรณ์ออมทรัพ ย์ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้อ งถิ่ น ปทุ ม ธำนี จ ำกัด โดยยิน ยอมให้ ห ัก ช ำระหนี้ ตลอดไป และจะไม่ เ พิ ก ถอนควำมยิ น ยอมดัง กล่ำ วนั้น
จนกว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด จะได้รับชำระหนี้ครบ และข้ำพเจ้ำประสงค์จะเพิก
ถอนตำมควำมยินยอมภำยหลัง จะต้อ งได้รับควำมยินยอมจำกสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้อ งถิ่นปทุม ธำนี
จำกัด ก่อน
ลงชื่อ..................................................ผูค้ ้ำประกัน / ให้ควำมยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ..................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.)...................................................
ลงชื่อ..................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.คลัง(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................
หมำยเหตุ เอกสำรฉบับนี้ให้ทำไว้ 2 ฉบับ เก็บไว้ที่ตน้ สังกัด 1 ฉบับ ส่ งสหกรณ์ฯ 1 ฉบับ

(ใช้ สำหรับผู้คำ้ ประกัน)
หนังสื อยินยอม
ให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อื่นที่พงึ ได้รับจำกรำชกำร
เขียนที่...............................................
วันที่..................................................
เรื่ อง ยินยอมให้หกั เงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
เรี ยน นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)..............................................................................................(หั วหน้ำหน่วยต้นสังกัด)
ตำมที่ขำ้ พเจ้ำ................................................................................สมำชิกเลขทะเบียน..................................
รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำตำแหน่ง.....................................................................ซึ่งเป็ นผูค้ ้ำประกันเงินกูส้ ำมัญให้กบั
นำย/นำง/นำงสำว....................................................................................................................ซึ่งได้ขอเงินกูจ้ ำกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทีส่ ัญญำที่....................................................................................
ลงวันที่......................................................................................จำนวนเงิน...............................................................บำท
(................................................................................................)นั้น
ข้ำพเจ้ำขอทำหนังสื อนี้ไ ว้เพื่อแสดงว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำต้อ งชำระหนี้แทนผู้กูข้ ำ้ พเจ้ำยินยอมให้ห น่วยงำนต้น
สัง กัดหักเงินได้ร ำยเดือ นหรื อ เงินอื่นที่พึง ได้รับจำกรำชกำร เพื่อ ชำระหนี้ให้แก่ส หกรณ์ออมทรัพ ย์ขำ้ รำชกำรส่ วน
ท้อ งถิ่ น ปทุ ม ธำนี จ ำกัด โดยยิน ยอมให้ ห ัก ช ำระหนี้ ตลอดไป และจะไม่ เ พิ ก ถอนควำมยิ น ยอมดัง กล่ำ วนั้น
จนกว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด จะได้รับชำระหนี้ครบ และข้ำพเจ้ำประสงค์จะเพิก
ถอนตำมควำมยินยอมภำยหลัง จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้อ งถิ่นปทุมธำนี
จำกัด ก่อน
ลงชื่อ..................................................ผูค้ ้ำประกัน / ให้ควำมยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ..................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.)...................................................
ลงชื่อ..................................................พยำน
(.......................................................)
ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.คลัง(อบต.,เทศบำล,อบจ.).....................................
หมำยเหตุ เอกสำรฉบับนี้ให้ทำไว้ 2 ฉบับ เก็บไว้ที่ตน้ สังกัด 1 ฉบับ ส่ งสหกรณ์ฯ 1 ฉบับ

(ใช้ สำหรับผู้บังคับบัญชำผู้คำ้ ประกัน)
เขียนที่...................................................
วันที่......................................................
เรื่ อง ยินยอมหักเงินเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
เรี ยน ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด
ตำมที่ นำย/นำง/นำงสำว .....................................................................................................สมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด เลขทะเบียนที่.........................................................ซึ่งทำงำนใน
อบต./เทศบำล................................................................................................................ได้ ค้ำประกันเงินกูส้ ำมัญของ
สหกรณ์ฯ เลขทีส่ ัญญำที่.........................................................................ลงวัน ที่.......................................................
จำนวน.....................................................บำท(..........................................................................................................)
ข้ำพเจ้ำขอให้รับควำมยินยอมแก่สหกรณ์ฯ ว่ำข้ำพเจ้ำจะทำกำรหักเงิน เพื่อชำระหนี้แทนตำมที่สหกรณ์ฯ
จนครบถ้วน
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ...................................................ผูแ้ สดงเจตนำให้ควำมยินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง นำยก(อบต.,เทศบำล,อบจ.)................................................
ลงชื่อ.....................................................พยำน
(........................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง ปลัด(อบต.,เทศบำล,อบจ.).................................................
ลงชื่อ.....................................................พยำน
(.......................................................)
ลงชื่อ ตำแหน่ง หัวหน้ำส่ วน / ผอ.คลัง(อบต.,เทศบำล,อบจ.).................................

คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
ก่อนที่จะลงนำมในสัญญำค้ำประกัน ผูค้ ้ำประกันควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสื อค้ำ
ประกันให้ชดั เชนก่อนที่จะทำสัญญำค้ำประกัน หำกมีขอ้ สงสัยใดๆควรปรึ กษำผูร้ ู้กอ่ นที่จะทำหนังสื อค้ำประกัน
กำรที่ผคู้ ้ำประกันลงนำมในสัญญำค้ำประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี
จำกัด เพื่อค้ำประกันหนี้ตำมสัญญำกูย้ ืมเงินเลขที่....................../......................ลงวันที่ .................................
ระหว่ำง สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรส่ วนท้องถิ่นปทุมธำนี จำกัด (ผูใ้ ห้ก)ู ้ กับ นำย/นำง/นำงสำว
................................................................................................. (ผูก้ )ู ้ ผูค้ ้ำประกันจะมีควำมรับผิดต่อผูใ้ ห้กู ้
ในสำระสำคัญดังนี้
1. ผูค้ ้ำประกันจะต้องรับผิดอย่ำงจำกัดไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดในสัญญำกูย้ ืมเงิน
2. ผูค้ ้ำประกันจะรับผิดต่อผูใ้ ห้กภู ้ ำยในวงเงินที่ผกู้ ู ้ ค้ำงชำระกับผูใ้ ห้กตู ้ ำมสัญญำกูย้ ืมเงินและ
อำจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรื อค่ำสิ นไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ ้ำประกันจะรับผิดในวงเงินกูต้ ำมสัญญำกูย้ ืมเงิน
4. ผูค้ ้ำประกันต้องรับผิดร่ วมกับผูก้ ู ้
5. เมื่อผูก้ ผู ้ ิดนัดชำระหนี้ ผูใ้ ห้กมู ้ สี ิ ทธิเรี ยกร้องและบังคับให้ผคู้ ้ำประกันชำระหนี้ท้งั หมดที่ผกู้ ู ้
ค้ำงชำระ โดยผูใ้ ห้กไู ้ ม่จำเป็ นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอำจำกผูก้ กู ้ อ่ น
6. เป็ นสัญญำค้ำประกันเพื่อกิจกำรเนื่องกันไปหลำยครำวไม่จำกัดเวลำที่ผคู้ ้ำประกันไม่สำมำรถ
ยกเลิกเพิกถอนได้
7. ผูค้ ้ำประกันไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิดแม้ผใู้ ห้กยู ้ อมผ่อนเวลำให้แก่ผกู้ ู ้
นอกจำกที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้นแล้ว ผูค้ ้ำประกันยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดต่ำง ๆ ตำมทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ
ค้ำประกัน
ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบคำเตือนนี้แล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ ...............................................................ผูค้ ้ำประกัน
(...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผูบ้ งั คับบัญชำของผูค้ ้ำประกัน
(...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(...............................................................)
หมำยเหตุ : ผูค้ ้ำประกันต้องมำพร้อมกับผูก้ ใู ้ นวันเวลำรับเงินกูส้ ำมัญ

