รหัสแบบพิมพ 18 มกราคม 2564

รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูสามัญ
โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
ระยะ 2 เพิ่มเติม (วงเงินกูไมเกิน 200,000 บาท)
ชื่อผูกู...................................................................................................................เลขทะเบียน.........................................
ผูกูกรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับกอนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในชองตรวจสอบ
ชองตรวจสอบ
เอกสารประกอบการกูเงินของผูกู และผูค้ําประกัน
มี ไมมี
รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูสามัญ (เอกสารฉบับนี้)
1. หนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกผูขอกูเงิน ระบุ ชื่อ – นามสกุล เลขทะเบียนสมาชิก
ของสมาชิกผูขอกูเงิน
2. คําขอกูเงินสามัญกรอกขอความใหสมบูรณ
3. หนังสือเงินกูสามัญ กรอกขอมูลใหครบถวน ยกเวน ขอ 1 และขอ 2 ของหนังสือเงินกูสามัญ
ไมตองกรอกขอมูล
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และสําเนาทะเบียนบานของผูกู
กรณีสมรส ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส
สําเนาใบหยา (กรณีหยา) สําเนาใบมรณบัตร (กรณีคสู มรสถึงแกกรรม)

5. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ - นามสกุล)
6. หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญกรอกขอความใหครบถวน สําหรับ ขอ 1 ใหกรอกขอความเฉพาะ
ชื่อ – นามสกุล และเลขทะเบียนสมาชิกของผูกูเงินที่สมาชิกจะค้ําประกัน เทานั้น
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูค้ําประกัน และสําเนาทะเบียน
บานของผูค้ําประกัน
กรณีสมรส ตองแนบสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส
สําเนาใบหยา (กรณีหยา) สําเนาใบมรณบัตร (กรณีคสู มรสถึงแกกรรม)

8. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ สกุล ของผูค้ําประกัน (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ - นามสกุล)
9. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ของผูกู
10. แบบแสดงรายรับ-รายจาย และเงินไดรายเดือนคงเหลือ (ใชแบบฟอรมของสหกรณเทานั้น)
11. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับลาสุดของผูกู (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูบังคับบัญชา
สําหรับผูกูมีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไป
ใหรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง)
12. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทานั้น (เพื่อใชในการโอนเงินกู
ใหสมาชิก)
หมายเหตุ
1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีชื่อในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด
3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู
4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกู หรือผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับการแกไขนั้น
และหามใชน้ํายาลบคําผิด
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รับที่……………………………………………

เลขทีค่ ําขอกู… ….………….……………………

วันที…่ …………………………………………

วันที…่ ………………………………………………

คําขอกูเงินกูสามัญ
โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
ระยะ 2 เพิ่มเติม (วงเงินกูไมเกิน 200,000 บาท)
คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่กําหนด
ไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเองโดยถูกตอง
และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพยไมรับพิจารณา

เขียนที่…………………………………………………………
วันที…่ …………………………………………………………

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ขาพเจา (ผูข อกู)..........................................................เกิดวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ..............อายุ............ป
สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................  เปนขาราชการ ตําแหนง.............................................. ระดับ................  เปนลูกจางประจํา
ตําแหนง......................................... ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด กอง.......................................สํานัก............................
เทศบาล............................. จังหวัด.............................. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่............................วันออกบัตร...........................
วันหมดอายุ.............................................ออกโดย..........................................................จังหวัด................................ บัตรประจําตัวประชาชน
เลขที่ --- วันออกบัตร.................................................วันหมดอายุ.............................................
ออกโดย...................................จังหวัด.................................... ทีอ่ ยูท ี่ทํางาน....................................................เลขที่..................หมูที่..............
ถนน..............................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย……………..
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..........................หมูที่........................ ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................................
อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................ รหัสไปรษณีย………….…………….โทรศัพทบาน................................
โทรศัพทที่ทํางาน..................................................... ตอ........................ โทรศัพทมอื ถือ....................................................
ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินสามัญโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19 ระยะ 2 เพิ่มเติม
เพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญตามโครงการฯ จํานวน............................………บาท (……………………………..…………………………………)
(จํานวนเงินกูสามัญไมเกิน 200,000 บาท) โดยขอสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน โดย ชําระตนเงินกูเทากันทุกงวด
งวดละ................………บาท (............................................................) (ยกเวนงวดสุดทาย) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….……………...งวด
ไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน
ขอ 2. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปนี้
2.1 ขาพเจา  ไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย.................................จํากัด
2.2 ในเวลานีข้ าพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ 3. ขาพเจาขอเสนอสมาชิกค้ําประกัน คือ
ชื่อ…………………………………………….…… อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………ตําแหนง……..………………………
ระดับ…………กอง……………………เทศบาล……………………………จังหวัด…………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท
ขอ 4. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอ สหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 5. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ

(โปรดพลิก)

-2ขอ 6. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาวเปนหนังสือ
ผูใหกูจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ขาพเจาไดแจงไวใน
ขางตนของหนังสือนี้ หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจา และขาพเจา
ไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดโดยชอบแลว
ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผูข อกู
(…………………………………………………………………..)

บันทึกการรับรองผูบงั คับบัญชาไมต่ํากวาระดับกอง
(ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงตัง้ แต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไปใหรับรองตัวเอง)

ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ดังนี้
(1)  รับรอง  ไมรบั รอง วาผูขอกูไ มถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ถูกรองกลาวโทษ หรือมีพฤติการณ ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ
หรืองานประจํา
(2)  รับรอง  ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรบั อนุมตั ิใหกู ผูข อกูม ีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด
(3) ขอรับรองวาผูข อกูมสี ถานภาพทางครอบครัว  โสด  สมรส  หมาย
(ลงชือ่ )…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา
(...…………………………………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………………………………

(รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง)
รายการ

ผูกู

1. ชื่อ
2. ติดการค้ําประกัน

ผูค้ําประกัน

………………………………………………………………………
1. …..………………..…................................................
2. …………………………………………..………………........
3. ...........................................................................
3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ จํานวน……………………………………..………….…..บาท
4. การผิดนัดสงเงินงวด  เคย  ไมเคย
5. การขาดสงเงินคาหุน  เคย  ไมเคย

…………………………………………….……………………….…..…
1. …..…………………………………………………………....….......
2. …………………..………………………………………………........
3. ....................................................................................
จํานวน……………………………………………………………..บาท
 เคย  ไมเคย
 เคย  ไมเคย

เห็นควรอนุมัติวงเงินกู
จํานวน…………………………..……………บาท …………………งวด กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามัญได จํานวน……………………บาท
การชําระคืนตนเงินกูงวดละ………………………………….…บาท ในการประชุมครั้งที่………..………/………..………………
การชําระคืนตนเงินกูงวดสุดทาย…………………………...…บาท วันที…่ ………………………………………………....…………
(ลงชือ่ )........………………………………………………….…เจาหนาที่สินเชื่อ
(.............………………………………………………………)
วันที่…………………………………………………………….............
(ลงชื่อ)……………………………………..................…หัวหนางานสินเชือ่
(............…………………………………………………………………)
วันที…่ ……………………………………………...................

(ลงชือ่ )……………………………………………………….......กรรมการเงินกู
วันที…่ ………………………………………………………….....
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อนุมัติเมื่อวันที่……………………………………....

หนวยที่........…………………

ผูค้ําประกัน...............................................…………………..…………………………

หนังสือเงินกูสามัญโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากไวรัส COVID -19
ระยะ 2 เพิ่มเติม (วงเงินกูไมเกิน 200,000 บาท)
เลขที่สัญญา…………………….…………………
วันที่……………………………………………....
ขาพเจา...........................................................เกิดวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป
สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................  เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ...................
 เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด....................................
กอง..................................................สํานัก...........................................เทศบาล......................................จังหวัด......................................
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่..............................................วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................
ออกโดย...............................จังหวัด.............................บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ ---
วันออกบัตร...............................................วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด...................................
ที่อยูที่ทํางาน เลขที่.............หมูที่................ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย……………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที.่ .....................หมูที่.............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย …………………….
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทที่ทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ไดทาํ หนังสือกูเงินกูสามัญใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปน
หลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูกูไดกูเงินกูสามัญและไดรับเงินกูสามัญจากผูใหกู จํานวน..………………………………………………………………....……บาท
(………..………………………………………………………………..……………………………) ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผูกูถือวาผูกูไดรับเงินครบถวนในวันที่ผูใหกูโอนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ขอ 2. ผูกูสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูตามขอ 1 เปนงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ชําระตนเงินกูเทากันทุกงวด
งวดละ................……บาท (................................................................) (ยกเวนงวดสุดทาย) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….………….งวด
ตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ไดรับเงินกูสามัญไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 6.00 ตอป โดยจะจายดอกเบี้ย
จากตนเงินคางชําระเปนรายวัน
ขอ 3. ในเวลานี้ผูกูไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ 4. เมื่อผูกูไดรับเงินกูแลว ผูกูยอมรับผูกพันตามขอบังคับของผูใหกู ดังนี้
4.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวนเงินงวด
ชําระหนี้ในขอ 2 เพื่อชําระหนี้สงใหแกผูใหกูกอนเจาหนี้รายอื่น ๆ
(โปรดพลิก)

-24.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูที่ขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตอคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
4.3 ถาผูกูประสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามที่แจงไวขางตน ผูกูจะตองแจง
เปนหนังสือใหผูใหกูทราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน
4.4 หากผูกูลาออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกูจะจัดการชําระ
หนี้สินซึ่งผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผูใหกูกําหนด
4.5 กรณีตามขอ 4.3 และขอ 4.4 หากผูกูไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวมาขางตน ผูกูยินยอมให ผูใหกู
หักเงินคาหุนของผูกูที่มีอยูกับผูใหกูชําระหนี้ไดทันที และยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการ
หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกูตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ผูกูไดแจงไว
ในขางตนของสัญญานี้ หรือที่อยูที่ผูกูไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกูไดรับและทราบ
หนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของผูใหกูแลวโดยชอบ
ขอ 6. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหผูกูชําระหนี้ตามความในสัญญานี้ ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกู เลือกฟองบังคับคดี ณ ศาลแพง
กรุงเทพมหานคร ได
ผูกูเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………………ผูกู

(ลงชื่อ)……..………………………………………….......ผูพิมพ/ผูเขียน

(…………..………………………………………….)

(…………………………………………………...)

(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน

(ลงชื่อ)……...…...…………………………………….....เจาหนาที่เทศบาล

(………………………………………………...) เลขทะเบียนที่……………… (………....…………………………………………)
หนังสือยินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที่……………………………………………
วันที่………………………………………………..
ขาพเจา นาย/นาง……………………………………………….…เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง……………………………………………..........
ไดยินยอมใหนาย/นาง………………………………………………กูเงินของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือกูขางตนนี้
(ลงชื่อ)……………………………………………………........สามี / ภรรยา
(..............................................................)
(กรณีไมมีคสู มรส)
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมคี ูสมรสตามกฎหมายแตอยางใด
…………………………………………………………….ผูกู
(………………………………………………………)

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

รหัสแบบพิมพ์ 12 กุมภำพันธ์ 2558
(แก้ไข 22 กรกฎำคม 2563)

หนังสือค้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ
วันที…่ …………………………………………………………
ข้าพเจ้า...........................................................เกิดวันที่..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................  เป็นข้าราชการ ตาแหน่ง................................................................. ระดับ...................
 เป็นลูกจ้างประจา ตาแหน่ง............................................  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง...............................................
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่.......................
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ --- วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ที่อยู่ที่ทางาน...........................................
เลขที่..................หมู่ที่.................ถนน....................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย…์ …………….. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ถนน.....................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย…์ ………………….
โทรศัพท์บา้ น........................................... โทรศัพท์ที่ทางาน............................................โทรศัพท์มือถือ.................................................
ได้ทาหนังสือคาประกันเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด ซึง่ ต่อไปนีเรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ นาย/นาง/นางสาว..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
กู้เงิน จานวน..........................................................บาท (.........................................................................................) ตามหนังสือเงินกู้สามัญ
เลขที่สัญญา..................................................... ลงวันที่..................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมคาประกันหนีดังกล่าวพร้อมดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีนันด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคาประกันหนีดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี อัตรา
ดอกเบีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือเงินกู้สามัญนันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพัน
นัน ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจาก
การคาประกันรายนี จนกว่าผู้ทขี่ ้าพเจ้าคาประกันไว้นีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็น
ผู้คาประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนีโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้จา่ ยเงินได้รายเดือน บาเหน็จ บานาญ
หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะพึงจ่ายให้ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนีทังสินที่ข้าพเจ้าจะต้องชาระแทน
ผู้กู้ให้เสร็จสินเสียก่อนได้
ข้อ 5. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าว
เป็นหนังสือ สหกรณ์จะส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ข้าพเจ้า ตามที่อยู่ที่ทางานหรือที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี หรือที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครังหลังสุดแล้ว ให้ถือว่า ได้ส่งให้แก่
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
(โปรดพลิก)

-2ข้อ 6. กรณีที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายและสหกรณ์ฯ มิได้ฟ้องร้องบังคับเอาแก่ทายาท กองมรดก ผู้สืบสิทธิ์ หรือผู้รับช่วงสิทธิของผู้กู้
จนล่วงพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายแล้วก็ตาม ผู้คาประกันตกลงไม่ยกเหตุที่คดีขาดอายุความมรดกนันขึนเป็นข้อต่อสู้
กับสหกรณ์ฯ และยังคงยินยอมรับผิดชดใช้หนีจานวนที่ผู้กู้ยังคงค้างชาระอยู่กับสหกรณ์ฯ นันต่อไปจนครบถ้วน
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสือนีตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับที่ตกลงกัน และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
เป็น  โสด  สมรส  หม้าย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

(ลงชื่อ)………………………………………………………ผู้คาประกัน
(…………..………………………………………….)

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

(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน

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

(………………………………………………...) เลขทะเบียนที…่ …………… (………....…………………………………………)
ค้ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ
(กรณีผคู้ าประกันมีตาแหน่งตังแต่ อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น บริหารท้องถิ่น ระดับต้น ไม่ต้องมีการรับรอง)
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้คาประกันจริง และเห็นว่าหนังสือคาประกันนีได้ทาขึนโดยถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)...……………………………………………………………ผู้รับรอง
(………………………………………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………………………………....
วันที…่ ……………………….....…………………………….....…
ค้ำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกันมีคสู่ มรส)
เขียนที…่ …………………………………………………………
วันที…่ ……………………………………………………………
ข้าพเจ้า นาย/นาง...…...………………………………..…เป็นสามี/ภรรยาของ นาย/นาง……………………...………………………
ได้ยินยอมให้นาย/นาง....………………………………………………………………เป็นผู้คาประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด
ตามหนังสือคาประกันข้างต้นนี
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………สามี / ภรรยา
(.....………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………………..……พยาน
(กรณีไม่มีคู่สมรส)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมายแต่อย่างใด

...........................................................ผูค้ าประกัน
(..............................................................)

(..…………………………………………………………………)

เลขทะเบียนสมาชิก......................
หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ขาพเจา................................................................................... อายุ.................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่.................
หมูท.ี่ ................ตรอก/ซอย...................................................ถนน....................................................ตําบล........................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รับราชการตําแหนง................................................
สังกัด...........................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด....................................................
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนที.่ ...........................มีความประสงคใหหนวยงานหักเงิน
ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหหนวยงานหัก เงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา
เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
แจงหนวยงานโดยฉับพลัน
ขอ 2. ยินยอมใหหนวยงานหัก เงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินอื่นใด ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด กอนเปนอันดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรบั คํายินยอมเปนหนังสือ
จากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................ผูใหคํายินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(............................................................)
เจาหนาที่เทศบาลผูซึ่งเปนตัวแทนสหกรณฯ
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(............................................................)
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง/ผูจัดการสถานธนานุบาล
หมายเหตุ ในกรณีผูใหคํายินยอมดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ใหปลัดเทศบาลเปนพยาน

