
แบบตรวจสอบเอกสาร ค าขอประนอมหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด 

ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ (ระบุ) ......................................................ทะเบียนสมาชิก..................... 
สังกัด........................... อ าเภอ.................................. จังหวัด...............................โทร...................... 

เอกสารประกอบค าขอประนอมหนี ้
 เอกสารผู้ขอประนอมหนี้ (ผู้กู้) 
1. หนังสือรับสภาพหนี้           มี       ไม่มี 
2. หนังสือค าขอประนอมหนี้ (ปน.1/1 ถึง 1/3)        มี       ไม่มี 
3. หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญประนอมหนี้(ปน.2/1 ถึง 2/3)          มี       ไม่มี 
4. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ (ปน.3/1 ถึง 3/2)     ม ี       ไม่มี 
(ฉบับหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ) 
5. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ (ปน.4/1 ถึง 4/2)     ม ี       ไม่มี 
6. หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงหนี้ (ปน.5)        มี       ไม่มี 
7. หนังสือยินยอมให้ เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ปน.6)      มี       ไม่มี 
8. ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 1 ฉบับ       มี       ไม่มี 
9. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ        มี       ไม่มี 
10. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ         ม ี       ไม่มี 
11. หนังสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน แบบ (งด.2) 1 ฉบบั     มี       ไม่มี 
12. บัญชีแสดงรายได้ - รายจ่ายประจ าเดือนของผู้ขอกู้ 1 ฉบับ     ม ี       ไม่มี 
13. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)         ม ี       ไม่มี 
14. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)           มี       ไม่มี 

 เอกสารผู้ค้ าประกัน 
1. หนังสือค้ าประกันเงินกู้ประนอมหนี้ (ปน.7/1 ถึง 7/3)      ม ี       ไม่มี 
2. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ (ปน.3/1 ถึง 3/2)     ม ี       ไม่มี 
(ฉบับหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ) 
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ (ปน.4/1 ถึง 4/2)     ม ี       ไม่มี 
4. หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงหนี้ (ปน.5)        มี       ไม่มี 
5. หนังสือยินยอมให้ เก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ปน.6)      มี       ไม่มี 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 1 ฉบับ       มี       ไม่มี 
7. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ        มี       ไม่มี 
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ          ม ี       ไม่มี 
9. หนังสือแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือน แบบ (งด.2) 1 ฉบับ     มี       ไม่มี 
10. บัญชีแสดงรายได้ - รายจ่ายประจ าเดือนของผู้ขอกู้ 1 ฉบับ     ม ี       ไม่มี 
11. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)         ม ี       ไม่มี 
12. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)           ม ี       ไม่มี 

  



หนังสือรับสภาพหนี ้
 

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

ข้าพเจ้า..................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน  --
--  อายุ...............ปี   ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิก เลขท่ี........................ ปัจจุบัน
ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ท่ี........ ซอย................ถนน
.............................. ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต.................................. จังหวั ด
............................................... รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์/มือถือ............................  ขอรับ
สภาพหนี้ว่า ตามท่ีข้าพเจ้าได้กู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ตาม
หนังสือสัญญากู้เงิน สัญญาเลขท่ี.............................วันท่ี..............................จ านวน...................................
บาท รวมค้างช าระ ณ วันท่ีรับสภาพหนี้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น......................... ............บาท แยกเป็นเงินต้น
จ านวน...............................บาท ดอกเบี้ย จ านวน................................................บาท 
 
 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง โดยได้ตรวจสอบข้อความและ
ถ้อยค าท้ังหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ   ...........................................................ลูกหนี้ 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 

ลงชื่อ   ...........................................................พยาน 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 
ลงชือ่   ...........................................................พยาน 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 



 
 
         

ค าขอประนอมหนี้ 
 

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

 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน  --
--  อายุ...............ปี ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี........................ ปัจจุบันไม่
เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด อาชีพ/ต าแหน่ง.................... ................................ 
ระดับ…..…………..………..……ฝ่าย/ส่วน..................................กอง/ส านัก......................................... สังกัด
.............................................โทรศัพท์ส านักงาน....................................................... ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี
....................หมู่ท่ี............ ซอย............................ถนน................................................ ต าบล/แขวง
............................................. อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด............................................... รหัส
ไปรษณีย์......................... .โทรศัพท์/มือถือ................................... เงินเดือน....................................บาท   
รายได้อื่นๆ ค่าตอบแทน      เงินประจ าต าแหน่ง     ธุรกิจส่วนตัว รวมรายได้ทุกประเภทเดือนละ
............................................บาท เสนอค าขอประนอมหนี้โดยยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
มติ และเง่ือนไขของสหกรณ์ ดังนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าเป็นลูกหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินสัญญาเลขท่ี
.............................วันท่ี..............................จ านวน...................................บาท รวมค้างช าระ ณ วันท่ียื่นค า
ขอ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.....................................บาท แยกเป็นเงินต้นจ านวน...............................บาท ดอกเบี้ย 
จ านวน................................................บาท 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าเสนอขอประนอมหนี้ตามข้อ 1 ดังนี้ 
      2.1 ช าระคืนต้นเงินกู้ท้ังหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยในคราวเดียว โดยขอส่วนลด
อัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท่ีได้รับอนุมัติให้ประนอมหนี้ร้อยละ 90 โดยช าระท้ังหมด นับแต่วันท่ีได้รับ
อนุมัติจากสหกรณ์ เป็นเงินต้น........................บาท และดอกเบี้ยจ านวน............................ บาท รวมเป็นเงิน
.......................................... บาท (..............................................................) 
      2.2 ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 36 งวด 
นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ โดยขอส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท่ีได้รับอนุมัติให้ประนอมหนี้ร้อยละ 70 
โดยดอกเบี้ยคิดอัตราตามประกาศของสหกรณ์ โดยขอช าระเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกันจ านวน……….........................
บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน...............................พ.ศ. .................... เป็นต้นไป 
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        ผู้กู ้
      ผู้ค้ าประกัน
  

   
Z    

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



      2.3 ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 60 งวด 
นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ โดยขอส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท่ีได้รับอนุมัติให้ประนอมหนี้ร้อยละ 50 
โดยดอกเบี้ยคิดอัตราตามประกาศของสหกรณ์ โดยขอช าระเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกันจ านวน……….........................
บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน...............................พ.ศ. .................... เป็นต้นไป 
      2.4 ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 120 
งวด นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ โดยขอส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท่ีได้รับอนุมัติให้ประนอมหนี้ร้อย
ละ 40 โดยดอกเบี้ยคิดอัตราตามประกาศของสหกรณ์ โดยขอช าระเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน
จ านวน………....................... ..บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน...... .........................พ.ศ. 
.................... เป็นต้นไป 
      2.5 ช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในก าหนดระยะเวลาเกินกว่า 120 
งวด นับแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ โดยดอกเบี้ยคิดอัตราตามประกาศของสหกรณ์ โดยขอช าระเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน
จ านวน………....................... ..บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน...... .........................พ.ศ. 
.................... เป็นต้นไป 
 ไปหากข้าพเจ้าผิดนัดช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ท้ังหมด และตกลง
ยินยอมให้น าดอกเบี้ยท่ีพักไว้มารวมเป็นดอกเบี้ยคงค้างและจะช าระดอกเบ้ียท่ีคงค้างเต็มจ านวน 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็น
บุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

 ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมท าสัญญากู้เงินฉบับใหม่ท้ายค าขอนี้ โดยตกลงยินยอมโอนสิทธิ
และหน้าท่ีตามสัญญากู้เงินเลขท่ี...................................... ให้เป็นตามสัญญากู้เงินฉบับใหม่ และ ในการท า
สัญญากู้เงินฉบับใหม่นี้ หากข้าพเจ้ามีคู่สมรส จะด าเนินการให้คู่สมรสได้ให้ความยินยอมในสัญญาเงินกู้ฉบับ
ใหม่ด้วย 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนี้ 
5.1 ประกันด้วยบุคคล 
(1) .................................................. เลขประจ าตัวประชาชน  --

--  อายุ...............ปี  สมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี........................ อาชีพ/ต าแหน่ง
.............................................  ระดับ…..…………..………...…… สังกัด........................................................
รายได้รวมเดือนละ...................................บาท  ยอดคงเหลือเดือนละ..............................................บาท 
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น............................................... 

(2) .................................................. เลขประจ าตัวประชาชน  --
--  อายุ...............ปี  สมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี........................ อาชีพ/ต าแหน่ง
.............................................  ระดับ…..…………..………...…… สังกัด........................................................
รายได้รวมเดือนละ...................................บาท  ยอดคงเหลือเดือนละ..............................................บาท 
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น............................................... 
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ลงชื่อ   ...........................................................ผู้กู้/ผู้ค้ า 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 

   



  5.2 ประกันด้วยทรัพย์สิน 
(1) ....................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(2) ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อ 6. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมปฏิบัติตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ ากัด เร่ือง หลักเกณฑ์ในการประนอมหนี้ส าหรับหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ และให้สหกรณ์ตรวจสอบ
ข้อมูลสินเชื่อของข้าพเจ้ากับสถาบันการเงินอื่น 

ข้อ 7. กรณีข้าพเจ้าผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอหรือระเบียบสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้
สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมายกับข้าพเจ้า 

 ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่าย จนกว่าสหกรณ์จะ
ได้รบัช าระหนี้จนสิ้นเชิง 

 ข้อ 9. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าเพิกเฉยไม่ช าระหนี้หรือภาระผูกพันข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ มี
หนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 
หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง โดยได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าท้ังหมด

แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
   
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

ลงชื่อ.............................................................. ผู้ขอประนอมหนี้ 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 

มติคณะท างานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ อนุมตัิ 
ในคราวประชุมครั้งท่ี …........../…..……......  
เมื่อวันท่ี……………..../……………………......./…..……........ 
 

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

ลงชื่อ.......................................................................ผู้จัดการ 

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

        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
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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. ผู้กู้เป็นลูกหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินสัญญาเลขท่ี.............................วันท่ี
..............................จ านวน.....................................บาท รวมค้างช าระ ณ วันท าสัญญานี้ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น
.....................................บาท แยกเป็นเงินต้นจ านวน...............................บาท ดอกเบี้ยคงค้าง จ านวน
................................................บาท 

 

 ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงยินยอมท าสัญญากู้เงินสามัญประนอมหนี้ส าหรับหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ฉบับนี้ โดยตกลงยินยอมโอนสิทธิและหน้าท่ีตามสัญญากู้เงินเลขท่ี......................................  ลงวันท่ี
................................ ให้เป็นสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ โดยให้ถือว่าเงินกู้ท่ีรับตามสัญญาดังกล่าวลูกหนี้ได้รับ
ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้ และยินยอมให้น าดอกเบี้ยท่ีค้างช าระตามสัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าวมาเป็น
ดอกเบี้ยท่ีค้างช าระตามสัญญาฉบับนี้  

 

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

ลงชื่อ.............................................................. ผู้ขอประนอมหนี้ 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 



 
 
ข้อ 4. ผู้กู้ขอช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในก าหนดระยะเวลาไม่เกิน............. 

งวด นับแต่วันนับสัญญา ในระหว่างการผ่อนช าระจะได้รับการงดเว้นการคิดดอกเบี้ยเพิ่มในอัตราตาม
ประกาศของสหกรณ ์ และจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท าสัญญานี้ ร้อยละ…………คิดเป็น
เงินจ านวน.............................บาท โดยขอช าระเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน จ านวน……….........................บาท 
ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน...............................พ.ศ. .................... เป็นต้นไป 

สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ให้กู้ให้แก่ผู้กู้ดังกล่าว ได้แก่ งดเว้นการคิดดอกเบี้ยเพิ่มในระหว่างการผ่อน
ช าระ หรือ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ผู้ให้กู้จะยกเลิกเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และผู้กู้ไม่อาจโต้แย้งได้ 

 

ข้อ 6. ถ้าผู้กู้ต้องพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานต้นสังกัด  และ
ยังผ่อนช าระเงินกู้ไม่หมด  ผู้กู้ จะช าระเงินท่ียังค้างอยู่พร้อมดอกเบ้ียให้จนครบถ้วนทันทีท่ีพ้นสภาพดังกล่าว   
โดยยินยอมให้หน่วยงานท่ีจ่ายเงินหักเงินได้เบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ เงินตอบแทน  โบนัส  เงินสะสม 
และหรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการช าระหนี้เงินกู้ส่วนท่ีขาดอยู่  และถ้ายังขาดจ านวนอยู่อีก
เท่าใดผู้กู้จะรับผิดชอบชดใช้ให้จนครบเต็มจ านวนท่ีได้กู้ไป  

 

ข้อ 7. ผู้กู้เป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากเงินได้หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีจะ
ได้รับจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ผู้ให้กู้ หรือหน่วยงานท่ีผู้กู้สังกัดท้ังหมดหรือบางส่วน ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ หักช าระหนี้ได้ตามสิทธิท่ี
มีอยู่จริง โดยขอให้กองทุนและหน่วยงานนั้น ๆ ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นี้  

 

ข้อ 8. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใด
ท่ีสมาชิกถึงได้รับจากสหกรณ์ เพ่ือช าระหนี้ของผู้กู้ตามสัญญา 

 

ข้อ 9. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้งวดใดงวดหนึ่งตามท่ีก าหนดในข้อ 4. ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้
ท้ังหมด และตกลงยินยอมท่ีจะรับผิดตามยอดหนี้ในข้อ 1 และให้น าดอกเบี้ยท่ีพักไว้มารวมเป็นดอกเบี้ยคง
ค้าง และช าระดอกเบ้ียท่ีคงค้างเต็มจ านวน หรือ กรณีท่ีผู้กู้ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้ให้กู้อาจเรียกคืนเงินกู้ (เงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ย) กับผู้กู้เงินและผู้ค้ าประกันเงินกู้คืนได้ทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ และให้
ด าเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที 

 

ข้อ 10. ผู้กู้และผู้ให้กู้ยินยอมให้หนังสือขอขอประนอมหนี้และเอกสารประกอบการขอกู้เงิน
สามัญของผู้กู้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญฉบับนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................. ผู้ขอประนอมหนี้ 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
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สัญญานี้ได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญานี้โดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ  

 
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้กู/้ผู้รับเงิน     
        (………………..………..……………………….)(ตัวบรรจง) 

 

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

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

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ได้ตรวจสอบลายมือชื่อ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกันทุกประการแล้ว 

................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
ข้าพเจ้ายินยอมให้............................................ 
ท าสัญญากู้เงินฉบับนี้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สถ. จ 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…..……………….....… ปัจจุบันอยู่
บ้านเลขท่ี .......................... หมู่ท่ี ............  ตรอก/ซอย ...... .................... ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง .....................................  อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ..................... .............. 
ปัจจุบันรับราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัด……….…….………...………… ต าแหน่ง ............................................. 
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ ากัด จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เบิก ดังนี้  

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ, เงินบ านาญ หรือเงิน
อื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานภายในสังกัดตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้อถิ่น จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใด แล้วแต่
กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่น
ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากหน่วยงานตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งและส่งเงิน
จ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ , เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หัก
ช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. กรณีข้าพเจ้าได้โอนย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ หรือต้นสังกัด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและข้าพเจ้ายินยอมให้ ส่วนราชการ/สถานท่ี
ปฏิบัติราชการหรือหน่วยงานใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์แทนข้าพเจ้า
ทุกเดือน โดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

ข้อ 5. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค า
ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
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ลงชื่อ.............................................................. ผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 



 
 
ข้อ 6. หากมีการผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย

กับข้าพเจ้าโดยทันที 
หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใน

หนังสือนี้ท้ังหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อม
กับแนบ      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาด้วยหมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 
 

หนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีหน่วยงานผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้
กับตัวเอง และฉบับท่ีสามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

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

ข้าพเจ้ารับทราบและจะหักเงินได้รายเดือนให้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ ากัด เป็นอันดับแรก 
 
ลงชื่อ ................................................นายก  อปท.  
      (.................................................)  
                       หรือ 
 
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…..……………….....… ปัจจุบันอยู่
บ้านเลขท่ี .......................... หมู่ท่ี ............  ตรอก/ซอย ...... .................... ถนน ........................................ 
ต าบล/แขวง .....................................  อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ..................... .............. 
ปัจจุบันรับราชการหรือปฏิบัติงานในสังกัด……….…….………...………… ต าแหน่ง ............................................. 
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จ ากัด จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เบิก ดังนี้  

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ, เงินบ านาญ หรือเงิน
อื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานภายในสังกัดตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้อถิ่น จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใด แล้วแต่
กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่น
ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากหน่วยงานตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งและส่งเงิน
จ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ , เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หัก
ช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. กรณีข้าพเจ้าได้โอนย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ หรือต้นสังกัด ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและข้าพเจ้ายินยอมให้ ส่วนราชการ/สถานท่ี
ปฏิบัติราชการหรือหน่วยงานใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์แทนข้าพเจ้า
ทุกเดือน โดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

ข้อ 5. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค า
ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 
 
 
 
 

ปน. 4/1 

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



 
 
ข้อ 6. หากมีการผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย

กับข้าพเจ้าโดยทันที 
หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใน

หนังสือนี้ท้ังหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อม
กับแนบ      ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งลงนามรับรอง
ส าเนาด้วยหมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 

หนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บส าหรับหน่วยงานต้นสังกัด  ฉบับท่ีสอง
เก็บไว้กับตัวเอง และฉบับท่ีสามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

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

ปน. 4/2 



 
หนังสือยินยอมให้ตดิตามทวงถามหนี ้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  
 

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

ข้าพเจ้า …………………………………………..……………… เลขประจ าตัวประชาชน --
-- อายุ ..….. ปี  ทะเบียนสมาชิก/เคยเป็นสมาชิกเลขท่ี…..……………….....… ปัจจุบันอยู่
บ้านเลขท่ี .......................... หมู่ท่ี ............  ตรอก/ซอย .......................... ถนน ......................... ............... 
ต าบล/แขวง .....................................  อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ................................... 

1. ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งความเป็นหนี้ท่ีค้างช าระให้แก่ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ,ผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ ากัด,ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้,ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และผู้รับมอบ
อ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
กับบุคคลดังต่อไปนี ้

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

      (5)  ผู้บังคับบัญชา                   โทร......................................................... 
      (6)  ผู้มีหน้าท่ีในการหักเงิน         โทร......................................................... 
 2. ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าตามท่ีอยู่ระบุไว้ในสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมให้ติดต่อไปยัง

สถานท่ีดังต่อไปนี้ 
       (1)  สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน.............................................................โทร................................. 
       (2)  สถานท่ีท างาน........................................................................โทร.................................. 
       (3)  สถานท่ีอื่น (ระบุ)................................................................โทร................................ 
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ได้ เกินกว่า 2 ครั้งต่อวัน ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา

08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. และในวันหยุดราชการ (เฉพาะเสาร์) เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 18.00 น. ท้ังนี้ให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
เป็นไปตาม ตามพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 

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…..……………….....… ปัจจุบันอยู่
บ้านเลขท่ี........................... หมู่ท่ี.......... ตรอก/ซอย ...... .................... ถนน ........................................  
ต าบล/แขวง .....................................  อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ................................... 

ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูล ด าเนินการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร 
หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิฐานะเจ้าหนี้ตามสัญญากู้เงิน หรือวัตถุประสงค์
อื่นตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด และยินยอม
ให้โอนถ่ายข้อมูล หรือเปิดเผยให้แก่บุคคลท่ีสหกรณ์ฯ มอบหมายเพื่อประโยชน์ในการติดตามทวงถามหนี้ 
และการด าเนินคดี  โดยมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดเมื่อสหกรณ์ฯ ได้รับช าระหนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

เจ้าของข้อมูลอาจเพิกถอนความยินยอมเมื่อได้ก็ได้ โดยจะต้องท าหนังสือท่ีระบุเหตุผลท่ีชัดแจ้งแจ้ง
ต่อสหกรณ์ฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ท้ังนี้การถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ให้ความยินยอมไปแล้ว 

เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อกับผู้จัดเก็บข้อมูลได้ท่ีส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จ ากัด อาคาร 5 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 หรือเว๊ปไซส์สหกรณ์ http://www.dlasavingcoop.com/index.php หรือ
สถานท่ีท าการของสหกรณ์อื่นท่ีจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป  

การเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปน. 6 

ลงชื่อ........................................................... เจ้าของข้อมูล/ผู้ให้ความยินยอม 
      (............................................................) 
 

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

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

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


 
 
 

 
 
 

หนังสือค้ าเงนิกู้ประนอมหนี ้ 
ส าหรับหน้ีที่ไม่ก่อให้เกดิรายได ้

ท่ี………..…... /…………………. 

เขยีนท่ี ...................………………………………………… 
วันท่ี………… เดือน …………..…… พ.ศ. ……………..… 

 
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 “ผู้ค้ าประกัน” ขอท าหนังสือสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ตามท่ี ............................................................................. ได้โอนสิทธิและหน้าท่ีตาม
สัญญากู้เงินเลขท่ี......................................  ลงวันท่ี................................ และได้ท าสัญญาเงินกู้เงินสามัญ
ประนอมหนี้ส าหรับหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามเลขท่ี ..............................วันท่ี ............... เดือน 
............................. พ.ศ. ......................  ซึ่งผู้กู้ เป็นลูกหนี้ เงินกู้มีหนี้ค้างช าระท้ังหมดจ านวน
.....................................บาท แยกเป็นเงินต้นจ านวน...............................บาท ดอกเบี้ยคงค้าง จ านวน
................................................บาท ผู้กู้ตกลงช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในก าหนดระยะเวลา
ไม่เกิน............. งวด นับแต่วันนับสัญญา ในระหว่างการผ่อนช าระจะได้รับการงดเว้นการคิดดอกเบี้ยเพิ่มใน
อัตราตามประกาศของสหกรณ์  และจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ณ วันท าสัญญานี้ ร้อย
ละ…………คิดเป็นเงินจ านวน.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท โดยขอช าระเป็นงวดรายเดือนเท่าๆกัน 
จ านวน……….........................บาท ต่องวด/เดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน...... .........................พ.ศ. 
.................... เป็นต้นไป แต่ท้ังนี้ สิทธิประโยชน์ท่ีผู้ให้กู้ให้แก่ผู้กู้ดังกล่าว ได้แก่ งดเว้นการคิดดอกเบ้ียเพิ่มใน 

 
 
 
 

หนังสือสัญญากู้ ที่ .......................... 
ชื่อผู้กู้............................................... 
เบอร์โทร. ........................................ ทะเบียนผู้ค้ าประกัน 

เล่มที่ ................. หน้า ................. 

สหกรณไ์ดร้ับยกเว้นไมต่้องตดิอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
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ลงชื่อ.............................................................. ผู้ค้ าประกัน 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 



 
 

ระหว่างการผ่อนช าระ หรือ ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยค้างช าระ ผู้ให้กู้จะยกเลิกเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควรโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และผู้กู้ตกลงช าระดอกเบ้ียในอัตราตามประกาศของผู้ให้กู้ประกาศ
ก าหนด (ปัจจุบันอัตราร้อยละ...............ต่อปี) ในกรณีท่ีผู้ให้กู้ประกาศเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้
ยินยอมให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท่ีก าหนดไว้หรือลดดอกเบี้ยตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  

 ข้อ 2.  ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ตามสัญญาเงินกู้เงินสามัญประนอมหนี้ส าหรับหนี้ท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได้ ตามเลขท่ี ..............................วันท่ี ............... เดือน ............................. พ.ศ. ......................  
ดังกล่าวตามข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้
ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ช าระจน
ครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3.  ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า ในกรณีท่ีผู้ค้ าประกันเป็นสมาชิกสหกรณ์ การออกจากการเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดการค้ าประกันรายนี้
จนกว่าหนี้ของผู้กู้ระงับสิ้นไปหรือผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่ง
หนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าตามท่ีอยู่ข้างต้นภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระ
หนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ี
จ่าย ช าระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์
ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความ
ยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือ  ค าขอรับสภาพหนี้และขอประนอมหนี้ท่ี
ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 

 ข้อ 5.  หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้ประนอมหนี้ตามข้อ 1. 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ด าเนนิการตามกฎหมายกับข้าพเจ้า 

 ข้อ 6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้ามีพฤติการณ์เพิกเฉยไม่ช าระหนี้หรือภาระผูกพัน อาจถือว่าเป็นกรณี
มีมูลอันควรกล่าวหาว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตนมิให้
เสื่อมเสียโดยไม่กระท าการใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ให้สหกรณ์ฯ มีหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาให้
ด าเนินการทางวินัยได ้

 ข้อ 7.  ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่าย ให้สหกรณ์ 
จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 
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ลงชื่อ.............................................................. ผู้ค้ าประกัน 
        (............................................................) (ตัวบรรจง) 
 
 
 



 
 
 ข้อ 8.  หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบ

เป็นหนังสือโดยทันที 
 หนังสือค้ าประกันเงินกู้ประนอมหนี้นี้ท าไว้ ณ วันซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความ

ในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ 
 

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

 

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

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

        

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ได้ตรวจสอบลายมือชื่อ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงกันทุกประการแล้ว 

................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
ข้าพเจ้ายินยอมให้............................................ 
ท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์ สถ. จ ากัด ได้ 
 
ลงชื่อ...................................................คู่สมรส 
     (.....................................................) 
      
(........................................................................
...) 
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