
  
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารเงินกูสามัญ 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 

 

 

ของ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............................................................. ทะเบียนสมาชิก ........................... ตําแหนง ..................................... 
สงักัด ................................................  อําเภอ ................................................. จังหวัด ......................................... โทร.  .......................................... 

 

เอกสารประกอบการขอกูเงินสามัญ 
 

๑.  หนังสือขอกูเงินสามัญ         มี    ไมม ี
 

๒.  หนังสือสัญญากูเงินสามญั         มี    ไมม ี
 

๓.  หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญ        มี    ไมม ี
 

๔.  หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ ของผูกู และผูค้ํา     มี    ไมม ี
 

๕.  หนงัสือยินยอมใหติดตามทวงถามหนี ้       มี    ไมม ี
๖.  รายการแสดงรายละเอียดการจายเงินเดือนพนักงาน/ลูกจาง   ของผูกู และผูค้ํา  

        ยอนหลัง ๓ เดือน  (ใหแสดงรายการ รายรับ – รายจาย แยกเปนรายการอยางละเอียด  
        พรอมให ผอ.การคลัง หรอืหัวหนาการคลัง หรือปลัดฯ หรือนายกฯ เซ็นรับรอง)    มี    ไมม ี
 

 ๗.  รายงานขอมูลเครดิตบูโร ของผูกู        มี    ไมม ี
 

 

๘.  สําเนาบัตรประชาชน, บัตรขาราชการ  และทะเบียนบาน ของผูกู  จํานวน  ๑  ชุด   มี    ไมม ี
 

๙.  สําเนาบัตรประชาชน, บัตรขาราชการ  และทะเบียนบาน ของผูค้ํา  จํานวน  ๑  ชุด   มี    ไมม ี
 

           ๑๐.  สําเนาทะเบียนสมรส พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบานคูสมรส ของผูกู 
  จํานวน  ๑  ชุด          มี    ไมม ี

 

  ๑๑.  สําเนาทะเบียนสมรส พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบานคูสมรส ของผูค้ํา 
        จํานวน  ๑  ชุด          มี    ไมม ี

 

                    ๑๒.  สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู (กรุงไทย หรือ ธกส.)        มี    ไมม ี
 

                    ๑๓.  สําเนาอื่น ๆ เชน สําเนาใบหยา, สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกลุ ฯลฯ  (ถามี) จํานวน  ๑  ชุด   มี    ไมม ี  

           
(หลกัฐานประกอบการขอกูเงินสามญั จะตองเปนสําเนาที่มีภาพชัดเจน สําเนาบัตรประจําตัวไมหมดอายุ  มีการรับรองสําเนาทุกฉบับ) 

 
หากไมไดรับการอนมุัติ : 
 

๑. ใหตรวจสอบรายการเอกสารไมสมบรูณ และสงเฉพาะรายการที่ผิดหรือที่เก่ียวของมาเพิ่มเตมิ  ทางสหกรณจะไมสงเอกสารคืนใหสมาชิก 
 

๒. ในกรณีที่มียอดคางชําระของผูกูหรือผูค้ํา  หรือมีปญหาเก่ียวกับใบแจงหนี้ หรือการออกใบเสร็จ  กรุณาใหติดตอฝายทะเบียนขอมูลสมาชิกที่
รบัผิดชอบจังหวัดที่ผูกูหรือผูค้ําสังกัดอยู เพื่อสอบถามยอดเงินที่ถูกตอง  ทั้งนี้ ผูกูและผูค้ําตองไมมียอดคางชําระและมีประวัติการชําระเงินที่
ตอเนื่องกัน  จึงเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติเงินกูได 

 

๓. สมาชิกที่มีประวัติคางชําระคาหุนหรือเงินกูตอเนื่องกัน   ตองทําประวัติการชําระใหตอเนื่องกันอยางนอย  ๑๒  งวดขึ้นไป  จึงจะเสนอชื่อเพื่อ
ขออนุมัติเงินกูได   ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาประวัติการชําระยอนหลังของสมาชิกจากเจาหนาที่ฝายเงินกูดวย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

เอกสารเงินกูทุกฉบับใหเขียนดวยลายมือ หามพิมพ 
สหกรณรับเอกสารเงินกูทางจดหมายเทานั้น ไมรับสําเนาหรือการสงทางโทรสาร 

เอกสารมอีายุ ๓ เดือนนับแตเดือนที่ลงรับเอกสาร เมื่อครบอายุเอกสารแลว ฝายเงินกูจะทําลายเอกสารและไมสงคืนสมาชกิ 



 
 
 
 
  

      หนังสือขอกูเงินสามัญ 
 
 

เขียนที่………………….………………………….………………        
 

วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ.…………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด 
 

ขาพเจา..............................................................................   เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ..……ป 

ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……………….....…  (  ) ขาราชการ/พนักงาน   (  ) ลูกจางประจํา    (  ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................ 
ปจจุบัน  ตําแหนง ………………………………………….……..…  ระดับ ...........  เงินเดือน………………….…บาท    สังกัด............................................................................ 
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ............ หมูที่ .......... ซอย ............................. ถนน .............................  ตําบล/แขวง .............................  อําเภอ/เขต ............................. 
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ............  โทรศัพท …………….………… มือถือ…………….…………   ขอเสนอคําขอกูเงินประเภทสามัญเพื่อพิจารณาดังนี้ : - 

 

ขาพเจาขอกูเงิน จํานวน ………………………..……..…….บาท (…………….………………………………………………………………) เพื่อนําไปใชจายดงัตอไปนี้ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โดยมี      [  ] สมาชิก   [  ] คาหุนในสหกรณ    สิ้นสุดเพียง…………………………………………….…   จํานวนเงิน………………………………….....…………บาท 
            [  ] เงินฝาก   [  ] ประจํา      [  ] ออมทรัพย    เลขที…่………………………………………    ค้ําประกนัเงินกูจํานวนนี้ 
 

๑. ……..……………………….…………...……………….. (ผูค้ําฯ)  เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ........ ป

ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................  ปจจุบัน  ตําแหนง ………………………….……..…  ระดบั ........  เงินเดือน………….…บาท    
สังกัด................................................  โทรศัพท ……………….……………………. มือถือ …………….……………………………………… 
 

๒. ……..……………………….…………...……………….. (ผูค้ําฯ)  เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ........ ป

ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................  ปจจุบัน  ตําแหนง ………………………….……..…  ระดับ ........  เงินเดือน………….…บาท    
สังกัด................................................  โทรศัพท ……………….……………………. มือถือ …………….……………………………………… 
 

๓. ……..……………………….…………...……………….. (ผูค้ําฯ)  เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ........ ป

ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................  ปจจุบัน  ตําแหนง ………………………….……..…  ระดับ ........  เงินเดือน………….…บาท    
สังกัด................................................  โทรศัพท ……………….……………………. มือถือ …………….……………………………………… 
 

ถาขาพเจาไดรับเงินกู  ตกลงวาจะใชคนืตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเทากันในอัตราตามประกาศของสหกรณ เปน จํานวน............... งวด  
(ไมเกนิหนึ่งรอยย่ีสิบงวด)  
 

ขาพเจาไดทําหนังสือสัญญากูเงินพรอมดวยหนังสือสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กําหนดมาพรอมนี้ และเม่ือไดรับเงินกูแลว   ขาพเจายอมปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคบั และมติตาง ๆ ของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํากัด ทุกประการ 
 

                                (ลงช่ือ)………………………………….......................ผูขอกู 
                                     (…….……………………………...................................) 
                               

ความเห็นของผูบังคบับัญชา............................................................................................ 
 
                                (ลงช่ือ)...…………………………………....................ผูบังคับบัญชา 
                                     (..………………………..............................................) 
        ตําแหนง (หัวหนาฝาย/ชํานาญการ/นายกฯ) ระบุ………………………….……………………….…………….… 

(สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ) 
ผูขอกูไดสงเงินสะสมคาหุนรายเดือนในอัตราเดือนละ ………….…………. บาท   ผูขอกูไดซื้อหุนเพ่ิม ใบเสร็จเลขท่ี……………………  ลงวันท่ี……………….…   เปนเงิน ........................... บาท 
ขณะนี้ผูขอกูมหุีนในสหกรณรวมเปนเงินทั้งสิ้น ……………………………………………..บาท      ผูกูมีหน้ีอยูกับสหกรณ  ดังตอไปน้ี    [  ] พิเศษ  ............................................................ บาท 
[  ] สามัญ ....……………….……………………… บาท        [  ] ฉุกเฉิน …….……….…………………………….. บาท       รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ……….…….…….………………………………………….  บาท 
ผูกูชําระหนี้และคาหุนรายเดือน      [  ] ตอเน่ือง       [  ] ไมตอเนื่อง         ขอชี้แจงอ่ืน ๆ ...……………………………….……………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………….....................................    วงเงนิกูสามัญเดิม ....................................... บาท    ผอนชําระแลว ..................... งวด 
  

         (ลงชื่อ).....................................................เจาหนาที่ 
                (......................................................................) 
                     (ลงชื่อ).....................................................หน.ง./หน.ฝ./ ผช.ผจก. 
                                       (......................................................................) 

ผูกูประสงคใหสหกรณจายเงินกูดังนี้ โปรดเลือก 
โดย [ ] มารับเช็คดวยตนเอง [ ] โอนเขาบัญชีธนาคารของผูกู 
ธนาคาร ............................  สาขา …………………………………….. 

เลขที่ --- 
 

กรณีโอนเงินเขาบัญชี ขอสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู 

เลขที่รับ................................................. 
วันที่............./......................./................ 
เจาหนาทีผู่รับ........................................ 

สัญญาเลขที…่….……………..………………. 
ลงวันท่ี.......... /……………..…/……………. 

มติคณะอนุกรรมการเงินกู ครั้งที่ …........../…..……......  
เม่ือวันท่ี……………..../……………………......./…..……........ 
อนุมัติ........................................................................... บาท 
ลงชื่อ.............................................. เลขานุการอนุกรรมการ 
ลงชื่อ.......................................................................ผูจัดการ 
 



 
 
 
 
 

 
หนังสอืสัญญาเงินกูสามัญ  

 

ที…่…... /……………….       เขียนที่ ...................………………………………………… 
 

วันที…่…….… เดือน ………………..…… พ.ศ. ……………..… 
 

ขาพเจา ………………………………….……………….………  เลขประจําตัวประชาชน  ---- อายุ ..….. ป  
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……………….....…  (  ) ขาราชการ/พนักงาน   (  ) ลูกจางประจํา    (  ) อื่น ๆ ................................... ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ........................ 
ปจจุบัน  ตําแหนง ………………………………………….……..…  ระดับ ...........  เงินเดือน………………….…บาท    สังกัด............................................................................ 
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ............ หมูที่ .......... ซอย ............................. ถนน .............................  ตําบล/แขวง .............................  อําเภอ/เขต ............................. 
จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ..............  โทรศัพท …………….………… มือถือ…………………….………… 
 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูกู” ขอทําหนังสือสัญญากูยืมเงินใหไวแก สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ผูใหกู” ดังนี ้ 

 

ขอ ๑. ผูกูไดกูยืมเงินจากผูใหกูเปนจํานวนเงนิ ……………………………………..บาท (……………………………………………………………………….……………)  
โดยม ี  [  ] สมาชิก  ๑).……………………………………………………………… ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผูค้ําประกัน)    
              ๒)..………………………………………………………….…. ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผูค้ําประกัน)    

         ๓)..…………………………………………………………..… ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .................. (ผูค้ําประกัน)  ค้ําประกัน 
 

      [  ] คาหุนในสหกรณ……………………………………….บาท      [  ] เงินฝาก  [  ] ประจํา  [  ] ออมทรัพย  เลขที ่………………… ค้ําประกัน 
 

ขอ ๒. ผูกูตกลงวาจะใชคืนตนเงินกู เปนงวดรายเดอืนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ยเทากัน ในอัตราตามประกาศของผูใหกูเปน จํานวน ........................... งวด 
(ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบงวด)  โดยยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ เพื่อสงชําระหนี้
ใหแกผูใหกูใหผูใหกู กอนเจาหนี้รายอ่ืนจนครบถวนตามสัญญา และผูกูยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติตาง ๆ  ของผูใหกูทุกประการ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูใหกูจะตองเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมใหเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกวาที่กําหนดไวในวรรคกอนไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด  

ขอ ๓. ถาผูกูตองพนสภาพการเปนขาราชการ พนักงาน ลูกจางของหนวยงานตนสังกัด  และยังผอนชําระเงินกูไมหมด  ผูกู จะชําระเงินที่ยังคาง
อยูพรอมดอกเบี้ยใหจนครบถวนทันทีที่พนสภาพดังกลาว   โดยยินยอมใหหนวยงานที่จายเงินหักเงินไดเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ เงินตอบแทน  โบนัส  
เงินสะสม และหรือเงินอ่ืนใดที่ผูกูมีสิทธิไดรับเพื่อเปนการชําระหนี้เงินกูสวนที่ขาดอยู และถายังขาดจํานวนอยูอีกเทาใดผูกูจะรับผิดชอบชดใชใหจนครบเต็ม
จํานวนที่ไดกูไป  

ขอ ๔. ผูกูเปนผูมีสิทธิหรือสิทธิเรียกรองใด ๆ จากเงินไดหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่จะไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ    
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผูใหกู หรือหนวยงานที่ผูกูสังกัดทั้งหมดหรือบางสวน   ผูกูยินยอมใหผูใหกู         
หักชําระหนี้ไดตามสิทธิที่มีอยูจริง โดยขอใหกองทุนและหนวยงานนั้น ๆ ดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณนี้  

ขอ ๕. หากผูกูผิดนดัชําระหนี้เงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกู หักเงินปนผล เฉล่ียคืน หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกถึงไดรับจากสหกรณ เพื่อชําระหนี้ของผูกู
ตามสัญญา 

ขอ ๖. หากผูกูปฏิบัติผดินัดชําระหนี้เงินกู หรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งแลว ผูใหกูอาจบอกเลิกสัญญาและทําการเรียกคืนเงินกู (เงินตนพรอมดอกเบ้ีย)
กับสมาชิกผูกูเงินและผูค้ําประกันเงินกูคืนไดทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว 

ขอ ๗. ผูกูและผูใหกูยินยอมใหหนังสือขอกูเงินสามัญและเอกสารประกอบการขอกูเงินสามัญของผูกูเปนสวนหนึ่งของหนังสือสัญญาเงินกูสามัญ
ฉบับนี้ดวย 

สญัญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ขาพเจาไดตรวจอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อ
ตอหนาพยานไวเปนสําคัญ  

(ลงชือ่) ................................................ ผูกู/ผูรบัเงิน 
    (………………………………..……………………….) 
(ลงชือ่) ..................................................พยาน ทะเบียนสมาชิก........ 

           (.................................................................) 
                                 (ลงชือ่) .................................................พยาน ทะเบียนสมาชิก........ 
                                                               (…………………………………………………..……) 
 
 
 
 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมาย
แตอยางใด  
 
ลงช่ือ...........................................................................ผูกู 
     (.............................................................................)  

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 
ไดตรวจสอบลายมือช่ือ เอกสารหลักฐานตาง ๆ  ถูกตองครบถวน
ตรงกันทุกประการแลว 
 

................................................................เจาหนาที่สหกรณ 
 

คํายินยอมของคูสมรส 
ขาพเจายินยอมให........................................................... 
กูเงินสามัญจาก สหกรณออมทรัพย สถ. จํากัด ได 
 

ลงช่ือ....................................................................คูสมรส 
      (...........................................................................) 
 



 

  
(เอกสารแนบประกอบคําขอกู)  

สําหรับผูกู 
 

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ 
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากดั ย่ืนตอสวนราชการผูเบิก 

 

 เขียนที่................................................................................................. 
 วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. ......................... 

 
ขาพเจา............................................................................  อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………  

ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูท่ี .............  ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................ 
ตําบล/แขวง .................................................  อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................              
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ มีความประสงค
ใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอม
ไวกับสวนราชการผูเบิก ดังน้ี 

 

ขอ ๑. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน, คาจาง, เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แจงในแตละเดือน และสงชําระหนี้, ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใดแลวแต
กรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

 

ขอ ๒. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จหรอืเงนิอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหัก
เงินจากเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
แจงและสงเงนิจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจา 

 

ขอ ๓. การหักเงินเดือน, คาจาง, เงนิบําเหน็จ หรอืเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ยินยอมใหหัก
เงนิสงใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

 

ขอ ๔. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวน
แตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 

 

ขอ ๕. กรณีขาพเจาไดยายสถานที่ปฏิบติัราชการ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ทราบเปนหนังสอืโดย
ทันที 

 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมกับแนบ   

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาดวยหมึกสีน้ําเงนิมาดวยแลว 
 

หนังสือนี้ทําขึ้น ๓ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สวนราชการผูเบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไวที่ขาพเจาและฉบับที่สามเก็บ
ไวที่สหกรณออมทรพัยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผูใหถอยคํา ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

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

            ทะเบียนสมาชิก................................................... 

 

    ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

        (..............................................................) 
                  ทะเบียนสมาชิก................................................... 



(เอกสารแนบประกอบคําขอกู)  
สําหรับผูกู 

 

หนังสอืยินยอมใหติดตามทวงถามหนี้ 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จํากัด  

 

 เขียนที่................................................................................................. 
 วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. ......................... 

 
ขาพเจา............................................................................  อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………  

ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูท่ี .............  ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................ 
ตําบล/แขวง .................................................  อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................              
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ ขาพเจายินยอม
ใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ,ผูรับมอบอํานาจจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด,
ผูรับมอบอํานาจชวงในการทวงถามหนี้,ผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และผูรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ 
ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้  พ.ศ.2558 กับบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. คูสมรส   เบอรโทรศพัท......................................... 
๒. บุตร    เบอรโทรศัพท......................................... 
๓. บิดา   เบอรโทรศพัท......................................... 
๔. มารดา   เบอรโทรศพัท......................................... 
๕. ผูบังคับบัญชา   เบอรโทรศัพท......................................... 
๖. ผูมีหนาที่ในการหักเงิน เบอรโทรศัพท......................................... 
๗. บุคคลอื่น (ระบุ)...........................................เก่ียวของเปน.......................เบอรโทรศพัท.................................. 
 
  

เพื่อใหการติดตามทวงถามหน้ี ของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เปนไปตาม พระราชบัญญัติ     
การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผูใหถอยคํา ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

       (..............................................................)       (.............................................................) 
     ทะเบียนสมาชิก................................................ 

 

    ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

        (..............................................................) 
  ทะเบียนสมาชิก................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

หนังสอืค้ําประกันเงินกูสามัญ 
ที่ ................/................ 
  

วันท่ี ............... เดือน ................................. พ.ศ. ..................... 
 

 ขาพเจา ...................................................................................  เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ......ป     

ทะเบียนสมาชิกเลขที่ .............................  (  ) ขาราชการ/พนักงาน   (  ) ลูกจางประจํา    (  ) อ่ืน ๆ ...................................  ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ .....................                    
ปจจุบัน  ตําแหนง ....... ........ ............... ........ ........   ระดับ ..... .....  เงินเดือน ................... .......... บาท สังกัด ......... ....................... ...............                               
โทรศัพท .........................................  มือถือ ...............................................  ที่อยูปจจุบัน บานเลขท่ี ................. หมูที่ .......... ซอย ......................................              
ถนน ...............................................  ตําบล/แขวง ........................................  อําเภอ/เขต ............................................ จังหวัด .........................................    
โทรศัพท ........................................  มือถือ ....................................................  ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา “ผูคํ้าประกัน” ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันใหไวแก 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปน้ีเรยีกวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑.  ตามท่ี ...............................................................................  ไดกูเงินของสหกรณตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทสามัญเลขที่ ..............................
วันท่ี ............... เดอืน ............................. พ.ศ. ...................... จํานวน .........................................บาท สงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบ้ียในอัตราที่สหกรณกําหนด 
งวดละ .............................. บาท (.......................................................... .... ... ) ยกเวนงวดสุดทาย เริ่มตั้งแตเดือนที่สหกรณจายเงินกูเปนตนไป 
รวม (อักษร) ...................................งวด โดยยินยอมเสียดอกเบ้ียแกสหกรณเปนรายเดือนสําหรับเงินกูน้ีในอัตรารอยละ ......... ตอป หรืออัตราดอกเบี้ยใหม
ซึ่งสหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย น้ัน หากผูกูไมชําระดอกเบี้ยหรือชําระหน้ีไมครบถวนตามสัญญา ขาพเจายินยอมรับผิดชําระหน้ีจนกวาสหกรณจะ
ไดรับชําระหน้ีจนครบถวน                       

 ขอ ๒.  ขาพเจายินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวตามขอ ๑. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอน
ถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญน้ันโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน 
ตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชําระจนครบถวนแลว 

 ขอ ๓.  ขาพเจายอมผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดการค้ําประกันราย
นี้จนกวาหนี้ของผูกูระงับสิ้นไปหรือผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 

 ขอ ๔.  ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาตามที่อยูขางตนภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหน้ีโดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหน้ี 
ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใด
มอบไวกับสหกรณ และความยินยอมน้ีใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหน้ีตามหนงัสือกูเงินสามัญท่ีขาพเจาไดค้ําประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแลว 

 ขอ ๕.  หากผูกูผิดนัดชําระหน้ีตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทเงินกูสามัญตามขอ 1. ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกันยินยอมใหสหกรณดําเนินการตาม
กฎหมายกับขาพเจา 

 ขอ ๖.  ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด
ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จาย ใหสหกรณ จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหน้ีจนส้ินเชิง 

 ขอ ๗.  หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 
 

 หนังสือค้ําประกันเงินกูสามัญน้ีทําไว ณ วันซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดเขาใจขอความในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อตอหนาพยานเปนสําคัญ 

 (ลงชื่อ)..............................................................ผูค้ําประกัน 

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

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

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

 
 
 
 

หนังสือสัญญากู ท่ี .......................... 
ชื่อผูกู............................................... 
เบอรโทร. ........................................ 

ทะเบียนผูคํ้าประกัน 
เลมท่ี ................. หนา ................. 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมายแตอยางใด 
 

ลงชื่อ............................................................................. ผูค้ําประกัน 
      (....................................................................................) 

สหกรณไดรับยกเวนไมตองติดอากรแสตมป
ตามประมวลรษัฎากร 

คํายินยอมของคูสมรส 
ขาพเจายินยอมให....................................................................... 
เปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญจากผูใหกูได 

ลงชื่อ...............................................................................คูสมรส 
      (...........................................................................) 
 



สําหรับผูค้ําประกัน 
 

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ 
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากดั ย่ืนตอสวนราชการผูเบิก 

 

 เขียนที่................................................................................................. 
 วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. ......................... 

 
ขาพเจา............................................................................  อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน …………………………………………… 

ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูท่ี .............  ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................ 
ตําบล/แขวง .................................................  อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................              
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ มีความประสงค
ใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอม
ไวกับสวนราชการผูเบิก ดังน้ี 

 

ขอ ๑. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน, คาจาง, เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แจงในแตละเดือน และสงชําระหนี้, ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใดแลวแต
กรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

 

ขอ ๒. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จหรอืเงนิอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหัก
เงินจากเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
แจงและสงเงนิจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจา 

 

ขอ ๓. การหักเงินเดือน, คาจาง, เงนิบําเหน็จ หรอืเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ยินยอมใหหัก
เงนิสงใหแกสหกรณออมทรพัยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

 

ขอ ๔. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวน
แตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 

 

ขอ ๕. กรณีขาพเจาไดยายสถานที่ปฏิบตัิราชการ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ทราบเปนหนังสือโดย
ทันที 

 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมกับแนบ   

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาดวยหมึกสีน้ําเงนิมาดวยแลว 
 

หนังสือนี้ทําขึ้น ๓ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สวนราชการผูเบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไวที่ขาพเจาและฉบับที่สามเก็บ
ไวที่สหกรณออมทรพัยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผูใหถอยคํา ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

       (..............................................................)       (.............................................................) 
     ทะเบียนสมาชิก................................................ 

 

    ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

        (..............................................................) 
        ทะเบียนสมาชิก................................................ 


