คําแนะนําในการยื่นเรื่องขอกูเงินกับสหกรณฯ
1. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณฯ
1.1 ผูใหคํายินยอมจะตองไมลงลายมือชื่อเปนพยาน
1.2 พยาน ในชองเจาหนาที่เทศบาลและ ผูอํานวยการกองคลัง ตองไมซ้ํากัน
2. หนังสือเงินกูสามัญ ขอ 1. และขอ 2.ไมตองกรอกขอมูล
3. หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ ขอ 1. ใหกรอกขอมูลเฉพาะชื่อผูกู และเลขทะเบียนผูกเู ทานั้น
4. สมาชิกตองกรอกขอมูลในคําขอกูเ งินสามัญดวยลายมือของตนเอง โดยถูกตองและครบถวน
5. การลงลายมือชื่อในเอกสารหลายแหง ตองเปนลายมือชื่อเดียวกันและเหมือนกัน
6. การสงเอกสารขอกูเงินทุกประเภทตองมีหนังสือนําสงจากหนวยงานตนสังกัด
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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

1.1 ผู้ให้คำยินยอมจะต้องไม่ลงลายมือชื่อเป็นพยาน

1.2 พยานต้องไม่ซ้ำกัน

ลงชื่อ......................................................ผูใหคํายินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(............................................................)
เจาหนาที่เทศบาลผูซึ่งเปนตัวแทนสหกรณฯ

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(............................................................)
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง/ผูจัดการสถานธนานุบาล
หมายเหตุ ในกรณีผูใหคํายินยอมดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ใหปลัดเทศบาลเปนพยาน
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รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558

อนุมัติเมื่อวันที…่ …………………………………....

หนวยที.่ ..........…………………

ผูค้ําประกันคนที่ 1.......................................…………………..…………………………
ผูค้ําประกันคนที่ 2.......................................…………………..…………………………
หนังสือเงินกูสามัญ

ผูค้ําประกันคนที่ 3.......................................…………………..…………………………

เลขที่สัญญา…………………….…………………
วันที…่ …………………………………………....
ขาพเจา...........................................................เกิดวันที.่ .............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ...................
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง...............................................
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่.......................
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ที่อยูที่ทํางาน...........................................
เลขที.่ .................หมูที่.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย… …………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่......................หมูท.ี่ ............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย… ………………….
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทที่ทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูก”ู ไดทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปน
หลักฐานดังตอไปนี้
ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ขอ 1. ผูกไู ดกูเงินกูสามัญและไดรับเงินกูสามัญจากผูใหกู จํานวน..………………………………………………………………....………บาท
ไม่ต้องกรอกข้อมูล
(………..………………………………………………………………..……………………………)
ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ถือวาผูกไู ดรับเงินครบถวนในวันที่ผูใหกโู อนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ขอ 2. ผูกสู ัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูต ามขอ 1 เปนงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน งวดละ….………………………บาท
ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ไม่ต้องกรอกข้อมูล
(.......................................................................................)
จํานวน (ตัวอักษร)…………………….…………….....งวด
ตั้งแตเดือนถัดจากเดือน
ที่ไดรับเงินกูสามัญเปนตนไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตราที่ผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระ
เปนรายวัน หากภายหลังวันทําสัญญานี้ ผูใหกูเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกยู ินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไดทันที โดยผูใหกูไมตองแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแก
 ผูกูแตอยางใด
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังนี…้ ………………………………………………...……………………………………
ขอ 4. ในเวลานีผ้ ูกไู มอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ 5. เมื่อผูกไู ดรับเงินกูแลว ผูกยู อมรับผูกพันตามขอบังคับของผูใหกู ดังนี้
5.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกตู ามจํานวนเงินงวด
ชําระหนี้ในขอ 2 เพื่อชําระหนี้สงใหแกผูใหกกู อนเจาหนี้รายอื่น ๆ
5.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูที่ขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
5.3 ถาผูกปู ระสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามที่แจงไวขางตน ผูกจู ะตองแจง
เปนหนังสือใหผูใหกทู ราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งผูกมู ีอยูตอผูใหกใู หเสร็จสิ้นเสียกอน
(โปรดพลิก)

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558
(ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559)
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หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
วันที…่ …………………………………………………………
ขาพเจา...........................................................เกิดวันที.่ .............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ...................
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง...............................................
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่.......................
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ที่อยูที่ทํางาน...........................................
เลขที.่ .................หมูที่.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย… …………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่......................หมูท.ี่ ............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย… ………………….
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทที่ทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ให้ใส่ชื่อผู้กู้
ให้ใส่เลขทะเบียนของผู้กู้
ไดทําหนังสือค้ําประกันเงินกูใ หไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให นาย/นาง/นางสาว..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ไม่ต้องกรอกข้อมูล
กูเงิน จํานวน..........................................................บาท
(.........................................................................................)
ตามหนังสือเงินกูสามัญ
ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ไม่ต้องกรอกข้อมูล. และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว
เลขที่สัญญา.....................................................
ลงวันที่....................................................
ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพัน
นั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจาก
การค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปน
ผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูก ู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ
หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ทั้งสิ้นที่ขาพเจาจะตองชําระแทน
ผูกูใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ สหกรณจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบัน
ที่ขาพเจาไดแจงไวในขางตนของสัญญานี้ หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแก
ขาพเจา และขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณแลวโดยชอบ
(โปรดพลิก)

