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เขียนท่ี.................................................................... 

วันท่ี…………………………………………………………… 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยพนกังานเทศบาล จํากัด 
 

 ขาพเจา (ผูขอกู)........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ..............อายุ............ป 
สมาชิกเลขทะเบยีนที่...................................  เปนขาราชการ ตําแหนง..................................................................... ระดับ................... 
 เปนลูกจางประจํา ตําแหนง...............................................  เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง.................................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ..........................บาท สังกัด กอง......................................สํานัก...................................เทศบาล...................................  
บัตรประจาํตวัเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่..................................วันออกบตัร.......................................วันหมดอายุ.............................................
ออกโดย............................จังหวัด.................................. บตัรประจําตวัประชาชน เลขที่ ---- 
วันออกบัตร...................................วันหมดอายุ....................................... ออกโดย.....................................จังหวัด........................................ 
ที่อยูที่ทํางาน.......................................................เลขที่................หมูที่.................ถนน..............................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย…………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่....................หมูที่..................
ถนน............................................ตาํบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย……………………โทรศพัทบาน..............................โทรศัพทที่ทํางาน....................................โทรศัพทมือถือ............................... 

คูสมรส นาย/นาง........................................................ อาชีพ…......…….………………… สถานที่ทํางาน......................................... 
ตําแหนง.................................................................................... รายไดปจจุบันตอเดือน………...............................………………………..…บาท 
 ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพ่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณา ดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญ จํานวน…………….....….……บาท (……………………………………………………..…………………………………) 
โดยขอชําระตนเงินกูเปนงวดรายเดอืนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ……….…………………บาท จํานวน……………….…………งวด พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตราทีส่หกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด 
 ขอ 2. เหตุผลในการขอกูเพ่ือ…………………………………………………………………………………………………………………...…………………  
 ขอ 3. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปนี ้
         3.1 หน้ีสนิภายนอกสหกรณออมทรัพย    ไมม ี    มี  โปรดระบ…ุ………………………………..…………………………… 
  3.2 ขาพเจา  ไมไดเปนสมาชกิสหกรณออมทรัพยอ่ืน   เปนสมาชิกสหกรณออมทรพัย.................................จํากดั   
  3.3 ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูใน
ระหวางถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินยั 
 ขอ 4. นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยพนกังานเทศบาล จํากัด ขาพเจาขอเสนอหลักค้ําประกัน ดังตอไปนี ้
         4.1 สมาชิกค้ําประกัน (ไมเกิน 500,000 บาท 1 คน, ไมเกิน 1,000,000 บาท 2 คน และเกินกวา 1,000,000 บาท 3 คน) 
 1. ชื่อ………………………………………….......…… อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
 2. ช่ือ…………………………………………...…....... อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบยีนที…่…......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
 3. ชื่อ……………………………………......……....... อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบียนที…่…......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 

 
 
 
 
 
 
 

รับท่ี…………………………………………… 

วันท่ี…………………………………………… 
เลขท่ีคําขอกู…….………….…………………… 

วันท่ี………………………………………………… 

คําเตือน ผู ขอกู ตองกรอกขอความตามรายการที่
กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเอง
โดยถูกตอง และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพย
ไมรับพิจารณา 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
ปรับปรุง 9 กันยายน 2564 
 

คาํขอกูเงินกูสามัญ 

(โปรดพลิก) 
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Typewriter
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Typewriter
ระบุชื่อ นามสกุล ผู้คำ้ประกัน พร้อมรายละเอียด
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Rectangle
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Typewriter
ตัวอย่าง
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ขอ 5. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 6. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ 

ขอ 7. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกู จะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที ่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่
ขาพเจาไดแจงไวในขางตนของหนังสือนี้ หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแก
ขาพเจาและขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดโดยชอบแลว 

ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ 

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

(…………………………………………………………………..) 
 

บันทึกการรับรองของผูบังคับบัญชา 
 (ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน บริหารทองถ่ิน ระดับตน ขึ้นไปใหรับรองตัวเอง) 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเหน็ และตามท่ีไดสอบถามแลว ดังน้ี 
(1)  รับรอง  ไมรบัรอง วาผูขอกูไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั ถูกรองกลาวโทษ หรือมีพฤติการณ ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ  

หรืองานประจํา  
 (2)  รับรอง  ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด 
 (3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว   โสด   สมรส   หมาย 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา 

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

               ตําแหนง………………………………………………………………… 

 (รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง) 

รายการ ผูกู ผูคํ้าประกัน 1 ผูคํ้าประกัน 2 ผูคํ้าประกัน 3 
 

1. ชื่อ 

2. ติดการคํ้าประกัน 

 

 

3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ 

4. การผิดนัดสงเงนิงวด 

5. การขาดสงเงินคาหุน 

 

………………………………... 

1. .…...………………..….... 

2. …….…………………...... 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

 เคย     ไมเคย 

 เคย     ไมเคย    

 

…………………………….….. 

1. …..……………....…....... 

2. ………………..……........ 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย   

 

…………………..………….… 

1. …..………..……..…....... 

2. ..……………………........ 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย   

 

……………………………...…… 

1. …..………………….…....... 

2. ……………………..…........ 

3. ..................................... 

จํานวน…………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย    

เห็นควรอนมุัติวงเงินกู 

จํานวน………………..……………บาท …………………งวด 
การชําระคนืตนเงินกูงวดละ……………………….…บาท 
การชําระคนืตนเงินกูงวดสดุทาย………………...…บาท 

 

(ลงช่ือ)........………………………………………….…เจาหนาท่ีสินเชื่อ 
 

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

 (ลงช่ือ)……………………………..................…หัวหนางานสินเช่ือ 
 

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

 
 

กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามญัได จํานวน…………………………บาท 
ในการประชมุครั้งท่ี………………… /………..……….……… 
วันท่ี………………………………………………..……....………… 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………........กรรมการเงินกู 
 

วันท่ี……………………………………………………………......... 

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Arrow

Administrator
Typewriter
ตัวอย่าง



 

ผู้คํ้าประกันคนที่ 1.......................................…………………..………………………… 
 

ผู้คํ้าประกันคนที่ 2.......................................…………………..………………………… 
 

ผู้คํ้าประกันคนที่ 3.......................................…………………..………………………… 
 

       

 
 
หนังสือเงินกู้สามัญ 
 

เลขที่สัญญา…………………….…………………         
                                            วันที…่………………………………………….... 

 
 ข้าพเจ้า...........................................................เกิดวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ปี 
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... � เป็นข้าราชการ ตําแหน่ง................................................................. ระดับ................... 
� เป็นลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง............................................ � เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง...............................................  
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่....................... 
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................  
บัตรประจาํตัวประชาชน เลขที่ �-����-�����-��� วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ที่อยู่ที่ทํางาน........................................... 
เลขที่..................หมู่ที่.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย…์…………….. ที่อยู่ปัจจบุัน บา้นเลขที่......................หมู่ที่.............ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย…์…………………. 
โทรศัพท์บา้น........................................... โทรศัพท์ที่ทํางาน............................................โทรศัพท์มือถือ.................................................
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกวา่ “ผู้กู้” ได้ทาํหนังสือกู้เงนิกู้สามัญให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานเทศบาล จาํกัด ซ่ึงต่อไปนี้เรียกวา่ “ผู้ให้กู้” เพื่อเปน็
หลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินกู้สามัญและไดรั้บเงินกู้สามัญจากผู้ให้กู้ จํานวน..………………………………………………………………....………บาท 
 (………..………………………………………………………………..……………………………) ไปถูกต้องแล้ว กรณีโอนเงนิเข้าบัญชีเงนิฝากธนาคารของผู้กู้
ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินครบถ้วนในวันที่ผู้ให้กู้โอนเงนิจาํนวนดังกลา่วเข้าบญัชีเงนิฝากธนาคารของผู้กู้ 
 ข้อ 2. ผู้กู้สัญญาวา่จะส่งคืนตน้เงินกู้ตามข้อ 1 เป็นงวดรายเดือนทุกวันสิน้เดือนของทุกเดือน งวดละ….………………………บาท 
(.......................................................................................) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….…………….....งวด ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือน
ที่ได้รับเงินกู้สามัญเปน็ต้นไปจนกว่าจะครบจาํนวนเงินที่กู้ พร้อมดอกเบีย้ในอัตราที่ผู้ให้กู้กําหนด โดยจะจา่ยดอกเบี้ยจากต้นเงินค้างชาํระ
เป็นรายวนั หากภายหลังวันทําสัญญานี ้ ผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไดท้ันที โดยผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่ผู้กู้แต่อย่างใด 

ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาํเงนิกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังนี…้………………………………………………...…………………………………… 
 ข้อ 4. ในเวลานี้ผู้กู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่าง  
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ข้อ 5. เม่ือผู้กู้ได้รับเงินกู้แล้ว ผู้กู้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ ดังนี ้
         5.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไดร้ายเดือนของผู้กู้ หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ตามจํานวนเงินงวด
ชําระหนี้ในข้อ 2 เพื่อชําระหนี้สง่ให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืน ๆ 
         5.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับผู้ให้กู้ ข้อ 18 ให้ถือว่าเงินกู้ที่ขอกู้ไปจากผู้ให้กู้ อันเป็นถึงกําหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทนัที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว ้
         5.3 ถ้าผู้กู้ประสงค์จะขอลาออก โอน (ย้าย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ผู้กู้จะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชําระหนีส้ิน ซ่ึงผู้กู้มีอยู่ตอ่ผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

อนุมัติเม่ือวันที่…………………………………….... หน่วยที่...........………………… 

(โปรดพลิก) 

รหัสแบบพิมพ์ 22 กรกฎาคม 2563 
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         5.4 หากผู้กู้ลาออก หรือถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด ผู้กู้จะจัดการชาํระ
หนี้สินซ่ึงผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้ให้กู้กําหนด 
        5.5 กรณีตามข้อ 5.3 และข้อ 5.4 หากผู้กู้ไม่จัดการชําระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กลา่วมาข้างตน้ ผู้กู้ยนิยอมให้ ผู้ให้กู้
หักเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่กับผู้ให้กู้ชําระหนี้ได้ทันที และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงินได้รายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการ 
หรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะพึงจา่ยให้แก่ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชาํระหนี้ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ข้อ 6. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าว
เป็นหนังสือ ผู้ให้กู้จะสง่ให้แก่ผู้กู้โดยการส่งทางไปรษณยี์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ทํางานหรือที่อยู่ปัจจบุันทีผู่้กู้ได้แจ้งไว้
ในข้างต้นของสัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือคร้ังหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้และผู้กู้ได้รับและทราบ
หนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ 
 ข้อ 7. ในการใช้สิทธิทางศาลบังคับให้ผู้กู้ชําระหนี้ตามความในสัญญานี้ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ เลือกฟ้องบังคับคดี ณ ศาลแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร ได ้
 

 ผู้กู้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชือ่ไว้ต่อหน้าพยาน 
 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………………………ผู้กู้  (ลงชื่อ)……..………………………………………….......ผู้พิมพ์/ผู้เขียน 
 

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

 

(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน  (ลงชื่อ)……...…...…………………………………….....เจ้าหน้าที่เทศบาล 
 

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

หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

                                                                                         
                                                                                        เขียนที่…………………………………………… 

วันที…่…………………………………………….. 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง……………………………………………….…เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง…………………………………………….......... 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง………………………………………………กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี ้
 
 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………........สามี / ภรรยา 
       (..............................................................) 
 
 

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

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

 

(กรณีไม่มีคู่สมรส) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมายแต่อยา่งใด 
 
 

..........................................................................ผู้กู้ 
(......................................................................) 
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หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกู้สามัญ 

 

วันที…่………………………………………………………… 
 

 ข้าพเจ้า...........................................................เกิดวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ปี 
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... � เป็นข้าราชการ ตําแหน่ง................................................................. ระดับ................... 
� เป็นลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง............................................ � เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง...............................................  
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตวัเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่....................... 
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................  
บัตรประจาํตัวประชาชน เลขที่ �-����-�����-��� วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ที่อยู่ที่ทํางาน........................................... 
เลขที่..................หมู่ที่.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย…์…………….. ที่อยู่ปัจจบุัน บา้นเลขที่......................หมู่ที่.............ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย…์…………………. 
โทรศัพท์บา้น........................................... โทรศัพท์ที่ทํางาน............................................โทรศัพท์มือถือ.................................................
ได้ทาํหนงัสือคํ้าประกันเงนิกู้ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จาํกัด ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ”์ เพื่อเปน็หลักฐานดงัต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่................................. 
กู้เงิน จํานวน..........................................................บาท (.........................................................................................) ตามหนังสือเงินกู้สามัญ  
เลขที่สัญญา..................................................... ลงวันที่..................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคํ้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดชําระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพัน
นั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะไดช้ําระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจาก
การคํ้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ทีข้่าพเจ้าคํ้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็น  
ผู้คํ้าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายใน
หกสิบวันนบัแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาํระหนีโ้ดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผู่้จา่ยเงินได้รายเดือน บําเหน็จ บํานาญ 
หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะพึงจา่ยให้ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ทั้งสิน้ที่ข้าพเจา้จะต้องชําระแทน
ผู้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได ้
 ข้อ 5. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าว
เป็นหนังสือ สหกรณ์จะส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ทํางานหรือที่อยู่ปัจจุบัน  
ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือคร้ังหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ 
 (โปรดพลิก) 

รหัสแบบพิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
(แก้ไข 22 กรกฎาคม 2563) 
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 ข้อ 6. กรณีที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายและสหกรณ์ฯ มิได้ฟ้องร้องบังคับเอาแก่ทายาท กองมรดก ผู้สืบสิทธิ์ หรือผู้รับช่วงสิทธิของผู้กู้ 
จนล่วงพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายแล้วก็ตาม ผู้คํ้าประกันตกลงไม่ยกเหตุที่คดีขาดอายุความมรดกนั้นข้ึนเป็นข้อต่อสู้
กับสหกรณ์ฯ และยังคงยนิยอมรับผิดชดใช้หนี้จํานวนที่ผู้กู้ยังคงค้างชาํระอยู่กับสหกรณ์ฯ นั้นตอ่ไปจนครบถ้วน 
 

ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสอืนี้ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับที่ตกลงกัน และข้าพเจา้ขอรับรองว่า  
เป็น � โสด � สมรส � หม้าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาํคัญ 
 

 
 (ลงชื่อ)………………………………………………………ผู้คํ้าประกัน (ลงชื่อ)……..………………………………………….......ผู้พิมพ์/ผู้เขียน 
 

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

(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน  (ลงชื่อ)……...…...…………………………………….....เจ้าหน้าที่เทศบาล 
 

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

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา 
(กรณีผูคํ้้าประกันมีตําแหน่งตั้งแต่ อํานวยการท้องถ่ิน ระดับต้น บริหารท้องถ่ิน ระดับต้น ไม่ต้องมีการรบัรอง) 

ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ค้ําประกันจริง และเห็นว่าหนังสือคํ้าประกันน้ีได้ทําข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 
 

                                                                         (ลงชื่อ)...……………………………………………………………ผู้รับรอง 
 

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

          วันที…่……………………….....…………………………….....… 
                                                

คํายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คํ้าประกันมีคู่สมรส) 

 

                                                                                      เขียนที…่………………………………………………………… 
                                                                                      วันที…่…………………………………………………………… 

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง...…...………………………………..…เป็นสามี/ภรรยาของ นาย/นาง……………………...……………………… 
ได้ยินยอมให้นาย/นาง....………………………………………………………………เป็นผู้คํ้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จํากัด 
ตามหนังสือคํ้าประกันข้างต้นนี ้
                                                                      (ลงชื่อ)…………………………………………………………………สามี / ภรรยา 
 

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

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

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

 

(กรณีไม่มีคู่สมรส) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมายแต่อย่างใด 
 
 

..........................................................................ผู้กู้ 
(......................................................................) 
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