
แบบตรวจสอบเอกสาร ค าขอประนอมหนี้ (เฉพาะกลุ่มพิเศษ) 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด 

ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ (ระบุ) ......................................................ทะเบียนสมาชิก..................... 
สังกัด........................... อ าเออ.................................. ัังววัด...............................โทร...................... 

เอกสารประกอบค าขอประนอมหนี ้
 เอกสารผู้ขอประนอมหนี้ (ผู้กู้) 
1. วนังสือรับสอาพวนี้           มี       ไม่มี 
2. วนังสือค าขอประนอมวนี้ (ปน.1/1 ถึง 1/3)        มี       ไม่มี 
3. วนังสือสัญญาเงินกู้สามัญประนอมวนี้(ปน.2/1 ถึง 2/3)          มี       ไม่มี 
4. วนังสือยินยอมใว้ส่วนราชการวักเงินช าระวนี้ (ปน.3/1 ถึง 3/2)     ม ี       ไม่มี 
(ฉบับวน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ) 
5. วนังสือยินยอมใว้ส่วนราชการวักเงินช าระวนี้ (ปน.4/1 ถึง 4/2)     ม ี       ไม่มี 
6. วนังสือยินยอมใว้ติดตามทวงวนี้ (ปน.5)        มี       ไม่มี 
7. วนังสือยินยอมใว้ เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ปน.6)      มี       ไม่มี 
8. ส าเนาบัตรประั าตัวเั้าวน้าท่ีของรัฐ 1 ฉบับ       มี       ไม่มี 
9. ส าเนาบัตรประั าตัวประชาชน 1 ฉบับ        มี       ไม่มี 
10. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ         ม ี       ไม่มี 
11. วนังสือแสดงรายละเอียดการั่ายเงินเดือน แบบ (งด.2) 1 ฉบบั     มี       ไม่มี 
12. บัญชีแสดงรายได้ - รายั่ายประั าเดือนของผู้ขอกู้ 1 ฉบับ     ม ี       ไม่มี 
13. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)         ม ี       ไม่มี 
14. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)           มี       ไม่มี 

 เอกสารผู้ค้ าประกัน 
1. วนังสือค้ าประกันเงินกู้ประนอมวนี้ (ปน.7/1 ถึง 7/3)      ม ี       ไม่มี 
2. วนังสือยินยอมใว้ส่วนราชการวักเงินช าระวนี้ (ปน.3/1 ถึง 3/2)     ม ี       ไม่มี 
(ฉบับวน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ) 
3. วนังสือยินยอมใว้ส่วนราชการวักเงินช าระวนี้ (ปน.4/1 ถึง 4/2)     ม ี       ไม่มี 
4. วนังสือยินยอมใว้ติดตามทวงวนี้ (ปน.5)        มี       ไม่มี 
5. วนังสือยินยอมใว้ เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ปน.6)      มี       ไม่มี 
6. ส าเนาบัตรประั าตัวเั้าวน้าท่ีของรัฐ 1 ฉบับ       มี       ไม่มี 
7. ส าเนาบัตรประั าตัวประชาชน 1 ฉบับ        มี       ไม่มี 
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ          ม ี       ไม่มี 
9. วนังสือแสดงรายละเอียดการั่ายเงินเดือน แบบ (งด.2) 1 ฉบับ     มี       ไม่มี 
10. บัญชีแสดงรายได้ - รายั่ายประั าเดือนของผู้ขอกู้ 1 ฉบับ     ม ี       ไม่มี 
11. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)         ม ี       ไม่มี 
12. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)           ม ี       ไม่มี 

  



หนังสือรับสภาพหนี ้
 

วันท่ี........................................... 
 

ข้าพเั้า..................................................................... เลขประ  ัาตัวประชาชน  --
--  อายุ...............ปี   ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิก เลขท่ี........................ ปัััุบัน
ไม่เป็นบุคคลล้มละลายวรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อยู่บ้านเลขท่ี.................วมู่ท่ี........ ซอย................ถนน
.............................. ต าบล/แขวง................................... อ าเออ/เขต.................................. ัังววั ด
............................................... รวัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์/มือถือ............................  ขอรับ
สอาพวนี้ว่า ตามท่ีข้าพเั้าได้กู้ยืมเงินสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด ตาม
วนังสือสัญญากู้เงิน สัญญาเลขท่ี.............................วันท่ี..............................ั านวน...................................
บาท รวมค้างช าระ ณ วันท่ีรับสอาพวนี้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น......................... ............บาท แยกเป็นเงินต้น
ั านวน...............................บาท ดอกเบี้ย ั านวน................................................บาท 
 
 วนังสือฉบับนี้ท าขึ้นด้วยความสมัครใัของข้าพเั้าเอง โดยได้ตรวัสอบข้อความและ
ถ้อยค าท้ังวมดแล้ว ตรงตามเัตนารมณ์ของข้าพเั้าทุกประการ ัึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นวลักฐานส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ   ...........................................................ลูกวนี้ 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 

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



 
 
         

ค าขอประนอมหนี้ 
 

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

 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด 
 

 ข้าพเั้า................................... .......................... เลขประั าตัวประชาชน  --
--  อายุ...............ปี ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี........................ ปัััุบันไม่
เป็นบุคคลล้มละลายวรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อาชีพ/ต าแวน่ง....................... ............................. 
ระดับ…..…………..………..……ฝ่าย/ส่วน..................................กอง/ส านัก......................................... สังกัด
.............................................โทรศัพท์ส านักงาน....................................................... ท่ีอยู่ปัััุบัน บ้านเลขท่ี
....................วมู่ท่ี............ ซอย............................ถนน................................................ ต าบล/แขวง
............................................. อ าเออ/เขต..................................... ัังววัด............................................... รวัส
ไปรษณีย์......................... .โทรศัพท์/มือถือ................................... เงินเดือน....................................บาท   
รายได้อื่นๆ ค่าตอบแทน      เงินประั าต าแวน่ง     ธุรกิัส่วนตัว รวมรายได้ทุกประเอทเดือนละ
............................................บาท เสนอค าขอประนอมวนี้โดยยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
มติ และเง่ือนไขของสวกรณ์ ดังนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเั้ายอมรับว่า ข้าพเั้าเป็นลูกวนี้เงินกู้ตามวนังสือสัญญากู้เงินสัญญาเลขท่ี
.............................วันท่ี..............................ั านวน...................................บาท รวมค้างช าระ ณ วันท่ียื่นค า
ขอ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.....................................บาท แยกเป็นเงินต้นั านวน...............................บาท ดอกเบี้ย 
ั านวน................................................บาท 

 ข้อ 2. ข้าพเั้าเสนอขอประนอมวนี้ตามข้อ 1 ดังนี้ 
      2.1 ช าระคืนต้นเงินกู้ท้ังวมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยในคราวเดียว โดยขอส่วนลด
อัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท่ีได้รับอนุมัติใว้ประนอมวนี้ร้อยละ 95 โดยช าระท้ังวมดอายใน 1 เดือน นับ
แต่วันท่ีได้รับอนุมัติัากสวกรณ์ เป็นเงินต้น........................บาท และดอกเบี้ยั านวน............................ บาท 
รวมเป็นเงิน.......................................... บาท (..............................................................) 
      2.2 ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย อายในก าวนดระยะเวลาไม่เกิน 12 งวด 
นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ โดยขอส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท่ีได้รับอนุมัติใว้ประนอมวนี้ร้อยละ 90 
ในระวว่างการผ่อนช าระขอรับการงดเว้นการคิดดอกเบ้ียเพิ่มในอัตราตามประกาศของสวกรณ์ โดยขอช าระ
เป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน ั านวน……….................................บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประั าเดือน
...............................พ.ศ. .................... เป็นต้นไป 
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        ผู้กู ้
      ผู้ค้ าประกัน
  

   
Z    

ลงชื่อ   ...........................................................ผู้กู้/ผู้ค้ า 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 



      2.3 ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย อายในก าวนดระยะเวลาไม่เกิน 36 งวด 
นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ โดยขอส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท่ีได้รับอนุมัติใว้ประนอมวนี้ร้อยละ 70 
ในระวว่างการผ่อนช าระขอรับการงดเว้นการคิดดอกเบ้ียเพิ่มในอัตราตามประกาศของสวกรณ์ โดยขอช าระ
เป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน ั านวน……….................................บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประั าเดือน
...............................พ.ศ. .................... เป็นต้นไป 
      2.4 ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย อายในก าวนดระยะเวลาไม่เกิน 60 งวด 
นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ โดยขอส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท่ีได้รับอนุมัติใว้ประนอมวนี้ร้อยละ 50 
ในระวว่างการผ่อนช าระขอรับการงดเว้นการคิดดอกเบ้ียเพิ่มในอัตราตามประกาศของสวกรณ์ โดยขอช าระ
เป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน ั านวน……….................................บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประั าเดือน
...............................พ.ศ. .................... เป็นต้นไป 

วากข้าพเั้าผิดนัดช าระวนี้งวดใดงวดวนึ่งใว้ถือว่าผิดนัดช าระวนี้ท้ังวมด และตกลง
ยินยอมใว้น าดอกเบี้ยท่ีพักไว้มารวมเป็นดอกเบี้ยคงค้างและัะช าระดอกเบ้ียท่ีคงค้างเต็ม  ัานวน 

 ข้อ 3. ข้าพเั้าไม่อยู่ระวว่างเป็นบุคคลล้มละลาย วรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด วรือเป็น
บุคคลไร้ความสามารถวรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 ข้อ 4. ข้าพเั้าตกลงยินยอมท าสัญญากู้เงินฉบับใวม่ท้ายค าขอนี้ โดยตกลงยินยอมโอนสิทธิ
และวน้าท่ีตามสัญญากู้เงินเลขท่ี................................. ..... ใว้เป็นตามสัญญากู้เงินฉบับใวม่ และในการท า
สัญญากู้เงินฉบับใวม่นี้ วากข้าพเั้ามีคู่สมรส ัะด าเนินการใว้คู่สมรสได้ใว้ความยินยอมในสัญญาเงินกู้ฉบับ
ใวม่ด้วย 

 ข้อ 5. ข้าพเั้าขอเสนอวลักประกัน ดังต่อไปนี้ 
5.1 ประกันด้วยบุคคล 
(1) .................................................. เลขประั าตัวประชาชน  --

--  อายุ...............ปี  สมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี........................ อาชีพ/ต าแวน่ง
.............................................  ระดับ…..…………..………...…… สังกัด........................................................
รายได้รวมเดือนละ...................................บาท  ยอดคงเวลือเดือนละ..............................................บาท 
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น............................................... 

(2) .................................................. เลขประั าตัวประชาชน  --
--  อายุ...............ปี  สมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี........................ อาชีพ/ต าแวน่ง
.............................................  ระดับ…..…………..………...…… สังกัด........................................................
รายได้รวมเดือนละ...................................บาท  ยอดคงเวลือเดือนละ..............................................บาท 
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น............................................... 
  5.2 ประกันด้วยทรัพย์สิน 

(1) ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ลงชือ่   ...........................................................ผู้กู้/ผู้ค้ า 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 



 ข้อ 6. ข้าพเั้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามประกาศสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ั ากัด เร่ือง วลักเกณฑ์ในการประนอมวนี้ส าวรับวนี้ท่ีไม่ก่อใว้เกิดรายได้ และใว้สวกรณ์ตรวัสอบ
ข้อมูลสินเชื่อของข้าพเั้ากับสถาบันการเงินอื่น 

ข้อ 7. กรณีข้าพเั้าผิดนัดวรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอวรือระเบียบสวกรณ์ ข้าพเั้ายินยอมใว้
สวกรณ์ด าเนินการตามกฎวมายกับข้าพเั้า 

 ข้อ 8. ข้าพเั้าได้ท าวนังสือยินยอมใว้ผู้บังคับบัญชาวักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้าพเั้ามอบไว้ใว้สวกรณ์เพื่อแสดงต่อวน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเั้าใว้วักเงิน ณ ท่ีั่าย ันกว่าสวกรณ์ัะ
ได้รับช าระวนี้ันสิ้นเชิง 

 ข้อ 9. ในกรณีท่ีข้าพเั้าเพิกเฉยไม่ช าระวนี้วรืออาระผูกพันข้าพเั้ายินยอมใว้สวกรณ์ฯ มี
วนังสือแั้งผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 
วนังสือฉบับนี้ท าขึ้นด้วยความสมัครใัของข้าพเั้าเอง โดยได้ตรวัสอบข้อความและถ้อยค าท้ังวมด

แล้ว ตรงตามเัตนารมณ์ของข้าพเั้าทุกประการ ัึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นวลักฐานส าคัญ 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ.............................................................. ผู้ขอประนอมวนี้ 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 

มติคณะท างานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อนุมตัิ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี …........../…..……......  
เมื่อวนัท่ี……………..../……………………......./…..……........ 
 

ลงชื่อ.............................................. เลขานุการอนุกรรมการ 
 

ลงชื่อ.......................................................................ผู้ััดการ 

ลงชื่อ.............................................................. พยาน 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 ลงชื่อ.............................................................. พยาน 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
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หนังสือสัญญากูเ้งินสามัญประนอมหนี ้ 
ส าหรับหน้ีที่ไม่ก่อให้เกดิรายได ้

ท่ี………..…... /…………………. 

เขียนท่ี ...................………………………………………… 
วันท่ี………… เดือน …………..…… พ.ศ. ……………..… 
 

ข้าพเจ้า ………………………………….……………… เลขประจ าตัวประชาชน  ---
- อายุ ..….. ปี  ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี…..……………….....…  ปัจจุบัน (  ) ข้าราชการ/
พนักงาน (  ) ลูกจ้างประจ า (  ) อื่น ๆ ....... .............................. ปัจจุบัน  ต าแหน่ง…………………………………  
ระดับ................................  เงินเดือน………………….…บาท    สังกัด....................................................................  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ................... หมู่ท่ี............. ซอย ............................. ถนน .. .................................  
ต าบล/แขวง ................................  อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด .................................... รหัส
ไปรษณีย์........................  โทรศัพท์..…………….………… มือถือ……………….…….………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้กู”้ ขอท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” ดังนี้   

 

ข้อ 1. ผู้กู้เป็นลูกวนี้เงินกู้ตามวนังสือสัญญากู้เงินสัญญาเลขท่ี............. ................วันท่ี
..............................ั านวน.....................................บาท รวมค้างช าระ ณ วันท าสัญญานี้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น
.....................................บาท แยกเป็นเงินต้นั านวน...............................บาท ดอกเบี้ยคงค้าง ั านวน
................................................บาท 

 

 ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงยินยอมท าสัญญากู้เงินสามัญประนอมวนี้ส าวรับวนี้ท่ีไม่ก่อใว้เกิดรายได้
ฉบับนี้ โดยตกลงยินยอมโอนสิทธิและวน้าท่ีตามสัญญากู้เงินเลขท่ี................................ ......  ลงวันท่ี
................................ ใว้เป็นสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ โดยใว้ถือว่าเงินกู้ท่ีรับตามสัญญาดังกล่าวลูกวนี้ได้รับ
ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้ และยินยอมใว้น าดอกเบี้ยท่ีค้างช าระตามสัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าวมาเป็น
ดอกเบี้ยท่ีค้างช าระตามสัญญาฉบับนี้  

 

ข้อ 3.  ผู้กู้ตกลงช าระดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของผู้ให้กู้ประกาศก าหนด (ปัจจุบันอัตรา
ร้อยละ...............ต่อปี) ในกรณีท่ีผู้ให้กู้ประกาศเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ย
สูงกว่าท่ีก าหนดไว้หรือลดดอกเบ้ียตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  
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สวกรณไ์ดร้ับยกเว้นไมต่้องตดิอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

ลงชื่อ.............................................................. ผู้ขอประนอมวนี้ 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 



 
ข้อ 4. ผู้กู้ขอช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย อายในก าวนดระยะเวลาไม่เกิน............. 

งวด นับแต่วันนับสัญญา ในระวว่างการผ่อนช าระัะได้รับการงดเว้นการคิดดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราตาม
ประกาศของสวกรณ ์ และัะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท าสัญญานี้ ร้อยละ…………คิดเป็น
เงินั านวน.............................บาท โดยขอช าระเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน ั านวน……….........................บาท 
ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประั าเดือน...............................พ.ศ. .................... เป็นต้นไป 

สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ใว้กู้ใว้แก่ผู้กู้ดังกล่าว ได้แก่ งดเว้นการคิดดอกเบี้ยเพิ่มในระวว่างการผ่อน
ช าระ วรือ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ผู้ใว้กู้ัะยกเลิกเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเว็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และผู้กู้ไม่อาัโต้แย้งได้ 

 

ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ต้องพ้นสอาพการเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกั้างของวน่วยงานต้นสังกัด  และ
ยังผ่อนช าระเงินกู้ไม่วมด  ผู้กู้ ัะช าระเงินท่ียังค้างอยู่พร้อมดอกเบ้ียใว้ันครบถ้วนทันทีท่ีพ้นสอาพดังกล่าว   
โดยยินยอมใว้วน่วยงานท่ีั่ายเงินวักเงินได้เบี้ยววัด  บ าเวน็ั  บ านาญ เงินตอบแทน  โบนัส  เงินสะสม 
และวรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการช าระวนี้เงินกู้ส่วนท่ีขาดอยู่  และถ้ายังขาดั านวนอยู่อีก
เท่าใดผู้กู้ัะรับผิดชอบชดใช้ใว้ันครบเต็มั านวนท่ีได้กู้ไป  

 

ข้อ 7. ผู้กู้เป็นผู้มีสิทธิวรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ัากเงินได้วรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีัะ
ได้รับัากกองทุนบ าเวน็ับ านาญข้าราชการ  กองทุนบ าเวน็ับ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ผู้ใว้กู้ วรือวน่วยงานท่ีผู้กู้สังกัดท้ังวมดวรือบางส่วน ผู้กู้ยินยอมใว้ผู้ใว้กู้ วักช าระวนี้ได้ตามสิทธิท่ี
มีอยู่ัริง โดยขอใว้กองทุนและวน่วยงานนั้น ๆ ด าเนินการใว้เป็นไปตามเัตนารมณ์นี้  

 

ข้อ 8. วากผู้กู้ผิดนัดช าระวนี้เงินกู้ ผู้กู้ยินยอมใว้ผู้ใว้กู้ วักเงินปันผล เฉลี่ยคืน วรือเงินอื่นใด
ท่ีสมาชิกถึงได้รับัากสวกรณ์ เพ่ือช าระวนี้ของผู้กู้ตามสัญญา 

 

ข้อ 9. วากผู้กู้ผิดนัดช าระวนี้งวดใดงวดวนึ่งตามท่ีก าวนดในข้อ 4. ใว้ถือว่าผิดนัดช าระวนี้
ท้ังวมด และตกลงยินยอมท่ีัะรับผิดตามยอดวนี้ในข้อ 1 และใว้น าดอกเบี้ยท่ีพักไว้มารวมเป็นดอกเบี้ยคง
ค้าง และช าระดอกเบ้ียท่ีคงค้างเต็มั านวน วรือ กรณีท่ีผู้กู้ผิดสัญญาข้อใดข้อวนึ่ง ผู้ใว้กู้อาัเรียกคืนเงินกู้ (เงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ย) กับผู้กู้เงินและผู้ค้ าประกันเงินกู้คืนได้ทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าวนดเวลาท่ีตกลงไว้ และใว้
ด าเนินคดีตามกฎวมายได้ทันที 

 

ข้อ 10. ผู้กู้และผู้ใว้กู้ยินยอมใว้วนังสือขอขอประนอมวนี้และเอกสารประกอบการขอกู้เงิน
สามัญของผู้กู้เป็นส่วนวนึ่งของวนังสือสัญญาเงินกู้สามัญฉบับนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................. ผู้ขอประนอมวนี้ 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
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สัญญานี้ได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความใน

สัญญานี้โดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ  
 

(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้กู้/ผู้รับเงิน     
        (………………..………..……………………….)(ตัวบรรัง) 

 

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

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

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส
ตามกฎหมายแต่อย่างใด  
ลงชื่อ.....................................................ผูกู้้ 
     
(........................................................................
.....)  
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ได้ตรวัสอบลายมือชื่อ เอกสารวลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกนัทุกประการแล้ว 

................................................................เั ้าวน้าที่สวกรณ์ 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
ข้าพเั้ายินยอมใว้............................................ 
ท าสัญญากู้เงินฉบับนี้ต่อสวกรณ์ออมทรัพย์ 
สถ. ั ากัด ได้ 

ลงชื่อ...................................................คู่สมรส 

  (.........................................................) 
      
(........................................................................
...) 
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หนังสือยินยอมใหห้น่วยราชการหักเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 
(ฉบับหนว่ยงานต้นสังกัดรับทราบ) 

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

ข้าพเจ้า …………………………………………..……………… เลขประจ าตัวประชาชน --
-- อายุ ..….. ปี  ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี…..……………….....… ปัััุบันอยู่
บ้านเลขท่ี .......................... วมู่ท่ี ............  ตรอก/ซอย ...... .................... ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง .....................................  อ าเออ/เขต ....................................... ัังววัด ..................... .............. 
ปัััุบันรับราชการวรือปฏิบัติงานในสังกัด……….…….………...………… ต าแวน่ง ............................................. 
มีความประสงค์ใว้ส่วนราชการวักเงิน และส่งใว้สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ั ากัด ัึงมีวนังสือใว้ความยินยอมไว้กับส่วนราชการวรือวน่วยงานผู้เบิก ดังนี้  

ข้อ 1. ยินยอมใว้เั้าวน้าท่ีผู้ั่ายเงินวักเงินเดือน, ค่าั้าง, เงินบ าเวน็ั, เงินบ านาญ วรือเงิน
อื่นใดที่ข้าพเั้าพึงได้รับัากทางราชการวรือวน่วยงานอายในสังกัดตามั านวนท่ีสวกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้อถิ่น ั ากัด แั้งในแต่ละเดือน และส่งช าระวนี้, ช าระค่าวุ้น วรือเงินอื่นใด แล้วแต่
กรณี ใว้สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด แทนข้าพเั้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเั้าพ้นัากการเป็นข้าราชการ/ลูกั้างและได้รับบ าเวน็ั เงินบ านาญ วรือเงินอื่น
ใด ข้าพเั้ายินยอมใว้เั้าวน้าท่ีผู้ั่ายเงินวักเงินัากเงินบ าเวน็ั เงินบ านาญ วรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเั้าพึง
ได้รับัากวน่วยงานตามั านวนท่ีสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ัากัด แั้งและส่งเงิน
ั านวนนั้นใว้สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด แทนข้าพเั้า 

ข้อ 3. การวักเงินเดือน, ค่าั้าง, เงินบ าเวน็ั , เงินบ านาญ วรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้วัก
ช าระวนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมใว้วักเงินส่งใว้แก่สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ั ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. กรณีข้าพเั้าได้โอนย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ วรือต้นสังกัด ข้าพเั้าัะแั้งใว้สวกรณ์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด ทราบเป็นวนังสือโดยทันทีและข้าพเั้ายินยอมใว้ ส่วนราชการ/สถานท่ี
ปฏิบัติราชการวรือวน่วยงานใวม่วักเงินต่างๆ ตามวนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินใว้แก่สวกรณ์แทนข้าพเั้า
ทุกเดือน โดยไม่ั าเป็นต้องท าวนังสือยินยอมฉบับใวม่ 

ข้อ 5. วนังสือยินยอมนี้ใว้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเั้าสัญญาว่าัะไม่ถอนการใว้ค า
ยินยอมท้ังวมดวรือบางส่วน เว้นแต่ัะได้รับค ายินยอมเป็นวนังสือัากสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ั ากัด 
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ลงชื่อ.............................................................. ผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 



 
ข้อ 6. วากมีการผิดนัดช าระวนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเั้ายินยอมใว้สวกรณ์ด าเนินการตามกฎวมาย

กับข้าพเั้าโดยทันที 
วนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใัของข้าพเั้าเอง ได้ตรวัสอบข้อความและถ้อยค าใน

วนังสือนี้ท้ังวมดแล้ว ตรงตามเัตนารมณ์ของข้าพเั้าทุกประการ ัึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นวลักฐานพร้อม
กับแนบ      ส าเนาบัตรประั าตัวประชาชน         ส าเนาบัตรประั าตัวเั้าวน้าท่ีของรัฐ ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาด้วยวมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 
 

วนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีวนึ่งเก็บไว้ท่ีวน่วยงานผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้
กับตัวเอง และฉบับท่ีสามเก็บไว้ที่สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

ลงชื่อ.....................................................ผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน 
     (.......................................................) 
 
ลงชื่อ.................................................... พยาน 
     (......................................................) 
 
ลงชื่อ  ...................................................พยาน 
       (....................................................) 

ข้าพเั้ารับทราบและัะวักเงินได้รายเดือนใว้กับ
สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ั ากัด เป็นอันดับแรก 
 
ลงชื่อ ................................................นายก  อปท.  
      (.................................................)  
                       วรือ 
 
ลงชื่อ ..................................................ปลัด  อปท.  
       (...................................................)  
 
ลงชื่อ ................................................ผอ. กองคลัง  
      (..................................................) 

ปน. 3/2 



หนังสือยินยอมใหห้น่วยราชการหักเงินช าระหนี้ 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 

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

 
ข้าพเจ้า …………………………………………..……………… เลขประจ าตัวประชาชน --

-- อายุ ..….. ปี  ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี…..……………….....… ปัััุบันอยู่
บ้านเลขท่ี .......................... วมู่ท่ี ............  ตรอก/ซอย ...... .................... ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง .....................................  อ าเออ/เขต ....................................... ัังววัด ..................... .............. 
ปัััุบันรับราชการวรือปฏิบัติงานในสังกัด……….…….………...………… ต าแวน่ง ............................................. 
มีความประสงค์ใว้ส่วนราชการวักเงิน และส่งใว้สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ั ากัด ัึงมีวนังสือใว้ความยินยอมไว้กับส่วนราชการวรือวน่วยงานผู้เบิก ดังนี้  

ข้อ 1. ยินยอมใว้เั้าวน้าท่ีผู้ั่ายเงินวักเงินเดือน, ค่าั้าง, เงินบ าเวน็ั, เงินบ านาญ วรือเงิน
อื่นใดที่ข้าพเั้าพึงได้รับัากทางราชการวรือวน่วยงานอายในสังกัดตามั านวนท่ีสวกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้อถิ่น ั ากัด แั้งในแต่ละเดือน และส่งช าระวนี้, ช าระค่าวุ้น วรือเงินอื่นใด แล้วแต่
กรณี ใว้สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด แทนข้าพเั้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเั้าพ้นัากการเป็นข้าราชการ/ลูกั้างและได้รับบ าเวน็ั เงินบ านาญ วรือเงินอื่น
ใด ข้าพเั้ายินยอมใว้เั้าวน้าท่ีผู้ั่ายเงินวักเงินัากเงินบ าเวน็ั เงินบ านาญ วรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเั้าพึง
ได้รับัากวน่วยงานตามั านวนท่ีสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ัากัด แั้งและส่งเงิน
ั านวนนั้นใว้สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด แทนข้าพเั้า 

ข้อ 3. การวักเงินเดือน, ค่าั้าง, เงินบ าเวน็ั , เงินบ านาญ วรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้วัก
ช าระวนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมใว้วักเงินส่งใว้แก่สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ั ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. กรณีข้าพเั้าได้โอนย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ วรือต้นสังกัด ข้าพเั้าัะแั้งใว้สวกรณ์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด ทราบเป็นวนังสือโดยทันทีและข้าพเั้ายินยอมใว้ ส่วนราชการ/สถานท่ี
ปฏิบัติราชการวรือวน่วยงานใวม่วักเงินต่างๆ ตามวนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินใว้แก่สวกรณ์แทนข้าพเั้า
ทุกเดือน โดยไม่ั าเป็นต้องท าวนังสือยินยอมฉบับใวม่ 

ข้อ 5. วนังสือยินยอมนี้ใว้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเั้าสัญญาว่าัะไม่ถอนการใว้ค า
ยินยอมท้ังวมดวรือบางส่วน เว้นแต่ัะได้รับค ายินยอมเป็นวนังสือัากสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ั ากัด 

 
 
 
 
 
 

ปน. 4/1 

ลงชื่อ.............................................................. ผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 



 
ข้อ 6. วากมีการผิดนัดช าระวนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเั้ายินยอมใว้สวกรณ์ด าเนินการตามกฎวมาย

กับข้าพเั้าโดยทันที 
วนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใัของข้าพเั้าเอง ได้ตรวัสอบข้อความและถ้อยค าใน

วนังสือนี้ท้ังวมดแล้ว ตรงตามเัตนารมณ์ของข้าพเั้าทุกประการ ัึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นวลักฐานพร้อม
กับแนบ     ส าเนาบัตรประั าตัวประชาชน         ส าเนาบัตรประั าตัวเั้าวน้าท่ีของรัฐ ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาด้วยวมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 

วนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีวนึ่งเก็บส าวรับวน่วยงานต้นสังกัด  ฉบับท่ีสอง
เก็บไว้กับตัวเอง และฉบับท่ีสามเก็บไว้ที่สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

ลงชื่อ.................................................ผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน 
    (............................................................) 
 
ลงชื่อ............................................................. พยาน 
     (............................................................) 
 
ลงชื่อ  ...........................................................พยาน 
       (...........................................................) 

ปน. 4/2 



หนังสือยินยอมให้ตดิตามทวงถามหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  

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

ข้าพเั้า …………………………………………..……………… เลขประั าตัวประชาชน --
-- อายุ ..….. ปี  ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี…..……………….....… ปัััุบันอยู่
บ้านเลขท่ี .......................... วมู่ท่ี ............  ตรอก/ซอย .................. ........ ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง .....................................  อ าเออ/เขต ....................................... ัังววัด ................................... 

1. ถ้าสวกรณ์ไม่สามารถแั้งความเป็นวนี้ท่ีค้างช าระใว้แก่ข้าพเั้าได้ ข้าพเั้ายินยอมใว้สวกรณ์
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด ,ผู้รับมอบอ านาััากสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ั ากัด,ผู้รับมอบอ านาัช่วงในการทวงถามวนี้,ผู้ประกอบธุรกิัทวงถามวนี้,และผู้รับมอบ
อ านาััากผู้ประกอบธุรกิัทวงถามวนี้ ติดตามทวงถามวนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามวนี้ พ.ศ. 2558
กับบุคคลดังต่อไปนี ้

(1)  คู่สมรส                            โทร......................................................... 
 (2) บุตร                               โทร......................................................... 
 (3)  บิดา                               โทร......................................................... 
 (4)  มารดา                            โทร......................................................... 

      (5)  ผู้บังคับบัญชา                   โทร......................................................... 
      (6)  ผู้มีวน้าท่ีในการวักเงิน         โทร......................................................... 
 2. ถ้าสวกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเั้าตามท่ีอยู่ระบุไว้ในสัญญา ข้าพเั้ายินยอมใว้ติดต่อไปยัง

สถานท่ีดังต่อไปนี้ 
       (1)  สถานท่ีอยู่ปัััุบัน.............................................................โทร................................. 
       (2)  สถานท่ีท างาน........................................................................โทร.................................. 
       (3)  สถานท่ีอื่น (ระบุ)................................................................โทร................................ 
3. ข้าพเั้ายินยอมใว้สวกรณ์ทวงถามวนี้ได้ เกินกว่า 2 ครั้งต่อวัน ในวันัันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา

08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. และในวันวยุดราชการ (เฉพาะเสาร์) เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 18.00 น. ท้ังนี้ใว้
เป็นไปตามท่ีกฎวมายก าวนด 

 เพื่อใว้การติดตามทวงถามวนี้ ของสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด 
เป็นไปตาม ตามพระราชบัญญัติ การทวงถามวนี้ พ.ศ. 2558 ัึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นวลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

ปน. 5 

ลงชื่อ..........................................................ผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน 
    (............................................................) 
 
ลงชื่อ............................................................. พยาน 
     (............................................................) 
 
ลงชื่อ  ...........................................................พยาน 
       (...........................................................) 



หนังสือยินยอมให้ เกบ็ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  

 
 เขียนท่ี...................................................................... 
 วันท่ี......... เดอืน ....................... พ.ศ. .................... 

ข้าพเจ้า …………………………………………..……………… เลขประจ าตัวประชาชน --
-- อายุ...….. ปี  ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี…..……………….....… ปัััุบันอยู่
บ้านเลขท่ี........................... วมู่ท่ี.......... ตรอก/ซอย ...... .................... ถนน ........................................  
ต าบล/แขวง .....................................  อ าเออ/เขต ....................................... ัังววัด ................................... 

ข้าพเั้ายินยอมใว้สวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ั ากัด ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูล วรือ ผู้ประมวลผลข้อมูล ด าเนินการเก็บ ใช้ วรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีััดเก็บในรูปแบบเอกสาร 
วรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิฐานะเจ้าหนี้ตามสัญญากู้เงิน หรือวัตถุประสงค์
อื่นตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด และยินยอม
ใว้โอนถ่ายข้อมูล วรือเปิดเผยใว้แก่บุคคลท่ีสวกรณ์ฯ มอบวมายเพื่อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ 
และการด าเนินคดี  โดยมีก าวนดระยะเวลาสิ้นสุดเมื่อสวกรณ์ฯ ได้รับช าระวนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

เั้าของข้อมูลอาัเพิกถอนความยินยอมเมื่อได้ก็ได้ โดยัะต้องท าวนังสือท่ีระบุเวตุผลท่ีชัดแั้งแั้ง
ต่อสวกรณ์ฯ ล่วงวน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ท้ังนี้การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
วรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ใว้ความยินยอมไปแล้ว 

เั้าของข้อมูลสามารถติดต่อกับผู้ััดเก็บข้อมูลได้ท่ีส านักงานสวกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ั ากัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 
กรุงเทพมวานคร 10300 วรือเว๊ปไซส์สวกรณ์ http://www.dlasavingcoop.com/index.php วรือ
สถานท่ีท าการของสวกรณ์อื่นท่ีัะได้แั้งใว้ทราบต่อไป  

การเก็บ ใช้ วรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใว้เป็นตามวลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าวนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ัึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นวลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปน. 6 

ลงชือ่........................................................... เั้าของข้อมูล/ผู้ใว้ความยินยอม 
      (............................................................) 
 

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

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

http://www.dlasavingcoop.com/index.php


 
 

 
 
 

หนังสือค้ าเงนิกู้ประนอมหนี ้ 
ส าหรับหน้ีที่ไม่ก่อให้เกดิรายได ้

ท่ี………..…... /…………………. 

เขียนท่ี ...................………………………………………… 
วันท่ี………… เดือน …………..…… พ.ศ. ……………..… 

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

ข้าพเั้า ………………………………….……………… เลขประั าตัวประชาชน  ---
- อายุ ..….. ปี  ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี…..……………….....…  ปัััุบัน (  ) ข้าราชการ/
พนักงาน (  ) ลูกั้างประั า (  ) อื่น ๆ ..................................... ปัััุบัน  ต าแวน่ง …………………………………  
ระดับ................................  เงินเดือน………………….…บาท    สังกัด....................................................................  
ท่ีอยู่ปัััุบัน บ้านเลขท่ี ................... วมู่ท่ี............. ซอย ............................. ถนน ...................................  
ต าบล/แขวง .............................  อ าเออ/เขต ................................. ัังววัด ................................ ... รวัส
ไปรษณีย์........................  โทรศัพท์..…………….………… มือถือ……………….…….………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ขอท าวนังสือสัญญาค้ าประกันใว้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สวกรณ์” เพ่ือเป็นวลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ตามท่ี ................................................................ ............. ได้โอนสิทธิและวน้าท่ีตาม
สัญญากู้เงินเลขท่ี......................................  ลงวันท่ี................................ และได้ท าสัญญาเงินกู้เงินสามัญ
ประนอมวนี้ส าวรับวนี้ท่ีไม่ก่อใว้เกิดรายได้ ตามเลขท่ี ..............................วันท่ี ............... เดือน 
............................. พ.ศ. ......................  ซึ่งผู้กู้ เป็นลูกวนี้ เงินกู้มีวนี้ค้างช าระท้ังวมดั านวน
.....................................บาท แยกเป็นเงินต้นั านวน...............................บาท ดอกเบี้ยคงค้าง ั านวน
................................................บาท ผู้กู้ตกลงช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย อายในก าวนดระยะเวลา
ไม่เกิน............. งวด นับแต่วันนับสัญญา ในระวว่างการผ่อนช าระัะได้รับการงดเว้นการคิดดอกเบี้ยเพิ่มใน
อัตราตามประกาศของสวกรณ์  และัะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท าสัญญานี้ ร้อย
ละ…………คิดเป็นเงินั านวน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท โดยขอช าระ เป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน 
ั านวน……….........................บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประั าเดือน...... .........................พ.ศ. 
.................... เป็นต้นไป แต่ท้ังนี้ สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ใว้กู้ใว้แก่ผู้กู้ดังกล่าว ได้แก่ งดเว้นการคิดดอกเบ้ียเพิ่มใน 

 
 
 
 
 

วนังสือสัญญากู้ ที่ .......................... 
ชื่อผู้กู้............................................... 
เบอร์โทร. ........................................ ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 

เล่มที่ ................. วน้า ................. 

สวกรณไ์ดร้ับยกเว้นไมต่้องตดิอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
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ลงชื่อ.............................................................. ผู้ค้ าประกัน 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 



 
ระวว่างการผ่อนช าระ วรือ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ผู้ใว้กู้ัะยกเลิกเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเว็นสมควรโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และผู้กู้ตกลงช าระดอกเบ้ียในอัตราตามประกาศของผู้ให้กู้ประกาศ
ก าหนด (ปัจจุบันอัตราร้อยละ...............ต่อปี) ในกรณีท่ีผู้ให้กู้ประกาศเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้
ยินยอมให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท่ีก าหนดไว้หรือลดดอกเบี้ยตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  

 ข้อ 2.  ข้าพเั้ายินยอมค้ าประกันวนี้ตามสัญญาเงินกู้เงินสามัญประนอมวนี้ส าวรับวนี้ท่ีไม่
ก่อใว้เกิดรายได้ ตามเลขท่ี ..............................วันท่ี ............... เดือน ............................. พ.ศ. ......................  
ดังกล่าวตามข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระวนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้
ก่อนถึงก าวนดตามท่ีกล่าวไว้ในวนังสือกู้ส าวรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเั้ายอมปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ ันกว่าวนี้สินและค่าสินไวมทดแทน ตลอดันค่าอาระติดพันัะได้ช าระัน
ครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3.  ข้าพเั้ายอมผูกพันว่า ในกรณีท่ีผู้ค้ าประกันเป็นสมาชิกสวกรณ์ การออกัากการเป็น
สมาชิกของสวกรณ์ไม่ว่าเพราะเวตุใด ๆ ไม่เป็นเวตุใว้ข้าพเั้าวลุดพ้นัากความรับผิดการค้ าประกันรายนี้
ันกว่าวนี้ของผู้กู้ระงับสิ้นไปวรือผู้ท่ีข้าพเั้าค้ าประกันไว้นี้ัะได้ใว้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
สวกรณ์เว็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเั้า 

 ข้อ 4.  ในกรณีที่ข้าพเั้าต้องช าระวนี้สินใว้แก่สวกรณ์แทนผู้กู ้ วลังัากสวกรณ์ได้ส่ง
วนังสือบอกกล่าวใว้แก่ข้าพเั้าตามท่ีอยู่ข้างต้นอายในวกสิบวันนับแต่วันท่ีผู้กู้ผิดนัด ข้าพเั้ายินยอมช าระ
วนี้โดยใว้ผู้บังคับบัญชาวรือเั้าวน้าท่ีผู้ั่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเั้า วักั านวนเงิน ณ ท่ี
ั่าย ช าระวนี้ ซึ่งข้าพเั้าต้องช าระใว้สวกรณ์ัากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเั้าส่งต่อสวกรณ์
ด้วย โดยข้าพเั้าได้ท าวนังสือยินยอมใว้วักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสวกรณ์ และความ
ยินยอมนี้ใว้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้ันกว่าัะได้ช าระวนี้ตามวนังสือ  ค าขอรับสอาพวนี้และขอประนอมวนี้ท่ี
ข้าพเั้าได้ค้ าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 

 ข้อ 5.  วากผู้กู้ผิดนัดช าระวนี้ตามวนังสือสัญญากู้เงินประเอทเงินกู้ประนอมวนี้ตามข้อ 1. 
ข้าพเั้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมใว้สวกรณ์ด าเนินการตามกฎวมายกับข้าพเั้า 

 ข้อ 6. ในกรณีท่ีข้าพเั้ามีพฤติการณ์เพิกเฉยไม่ช าระวนี้วรืออาระผูกพัน อาัถือว่าเป็นกรณี
มีมูลอันควรกล่าววาว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแวน่งวน้าท่ีราชการของตนมิใว้
เสื่อมเสียโดยไม่กระท าการใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ใว้สวกรณ์ฯ มีวนังสือแั้งผู้บังคับบัญชาใว้
ด าเนินการทางวินัยได ้

 ข้อ 7.  ข้าพเั้าได้ท าวนังสือยินยอมใว้ผู้บังคับบัญชาวักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้าพเั้ามอบไว้ใว้สวกรณ์เพื่อแสดงต่อวน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเั้าใว้วักเงิน ณ ท่ีั่าย ใว้สวกรณ์ 
ันกว่าสวกรณ์ัะได้รับช าระวนี้ันสิ้นเชิง 
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ลงชื่อ.............................................................. ผู้ค้ าประกัน 
        (............................................................) (ตัวบรรัง) 
 
 
 



 
 ข้อ 8.  วากข้าพเั้าได้ย้ายท่ีอยู่ัากท่ีได้แั้งไว้ในวนังสือ ข้าพเั้าัะแั้งใว้สวกรณ์ทราบ

เป็นวนังสือโดยทันที 
 วนังสือค้ าประกันเงินกู้ประนอมวนี้นี้ท าไว้ ณ วันซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเั้าได้เข้าใัข้อความ

ในวนังสือนี้โดยตลอดแล้ว ัึงได้ลงลายมือชื่อ 
ต่อวน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

 
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ค้ าประกัน     
        (………………..………..……………………….) (ตัวบรรจง) 

 

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

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

        

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรส
ตามกฎหมายแต่อย่างใด  
ลงชื่อ.....................................................ผูกู้้ 
     
(........................................................................
.....)  
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ได้ตรวัสอบลายมือชื่อ เอกสารวลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกันทุกประการแล้ว 

................................................................เั ้าวน้าที่สวกรณ์ 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
ข้าพเั้ายินยอมใว้............................................ 
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ต่อสวกรณ์ออม
ทรัพย์ สถ.  ัากัด ได้ 
 
ลงชื่อ...................................................คู่สมรส 
     (.....................................................) 
      
(........................................................................
...) 
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