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คําขอกูเงินสามัญ 
 

เขียนท่ี………………………………………………………… 
วันท่ี…………………………………………………………… 

 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 

 ขาพเจา……………………………………………………………เกิดวันท่ี……………เดือน………………………………………พ.ศ……………อายุ……………ป 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...……………………รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง……………………………… (£ เปนขาราชการ £ เปนลูกจางประจํา)  
ระดับ………กอง…………………เทศบาล…………………………อําเภอ…………………………จังหวัด………………………ไดรับเงินไดรายเดือน…………………บาท 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี………………หมูท่ี…………ถนน……………………ตําบล………………………………อําเภอ…………………………จังหวัด……………………… 
£ บัตรประจําตัวขาราชการ £ บัตรประจําตัวประชาชน £ อ่ืน ๆ…………………………ออกใหโดย………………………จังหวัด………………………… 
เลขท่ี………………………วันออกบัตร……………………บัตรหมดอายุ………………………โทรศัพทท่ีทํางาน……………………โทรศัพทท่ีบาน……………………… 
มีอายุการเปนสมาชิก……………ป…………เดือน ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพิจารณา ดังตอไปนี้ 
 คูสมรส  นาย/นาง…………………………………………อาชีพ (ระบุ)………………………………สถานท่ีทํางาน…………………………………………… 
ตําแหนง……………………………………………รายไดปจจุบันตอเดือน…………………………………บาท 
 รายไดสุทธิคงเหลือ รายไดปจจุบันของครอบครัวคงเหลือตอเดือน…………………………….…บาท หรือตอป……………………………………บาท 
 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญ จํานวน…………………………บาท (..………………………………………………………………) โดยขอชําระตนเงินกูเปน 
งวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ……………………บาท จํานวน……………งวด พรอมดวยดอกเบ้ียอัตราตามประกาศของสหกรณออมทรัพย 
 ขอ 2. เหตุผลในการขอกูเพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขอ 3. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณออมทรัพย รวม………………หุน เปนเงิน………………………………………บาท   
 ขอ 4. ขาพเจามีภาระหนี้สิน ดังตอไปนี้ 
         4.1 หน้ีสินตอสหกรณออมทรัพย 

(ก) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน หนังสือกูท่ี………………/………………วันท่ี……………………………………………………………………… 
ตนเงินคงเหลือ……………………………………บาท 

(ข) เงินกูสามัญ หนังสือกูท่ี…………………/………………………วันท่ี……………………………………………………………………… 
ตนเงินคงเหลือ……………………………………บาท 

         4.2 หน้ีสินภายนอกสหกรณออมทรัพย  £  ไมม ี £   ม ี โปรดระบุ……………………………………………………………………… 
          4.3 ในเวลาน้ีขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกฟองคดีลมละลาย 
 ขอ 5. นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพย ขาพเจาขอเสนอหลักค้ําประกัน ดังตอไปนี้ 
         5.1 สมาชิกค้ําประกัน (ไมเกิน 500,000 บาท 1 คน, ไมเกิน 1,000,000 บาท 2 คน และเกินกวา 1,000,000 บาท 3 คน) 
à 1. ช่ือ…………………………………………….......…… อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……......……………ตําแหนง……………………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
à 2. ช่ือ…………………………………………….......…… อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……......……………ตําแหนง……………………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
à 3. ช่ือ…………………………………………….......…… อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……......……………ตําแหนง……………………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 

รับท่ี……………………………………………… 
วันท่ี……………………………………………… 

คําขอกูเลขท่ี……………/………………………… 
วันท่ี…………………………………………………… 

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่กําหนดไวใน 
แบบคําขอกูน้ีดวยลายมือของตนเองโดยถูกตองและครบถวน 
มิฉะน้ันสหกรณออมทรัพยไมรับพิจารณา 



                            -  ๒ - 

 

         5.2 หลักทรัพยรัฐบาล เอกสารการฝากเงินในสถาบันการเงิน หรือหลักทรัพยอยางอ่ืน ท่ีจะจํานําเปนประกัน ระบุ……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขอ 6. ในการกูเงินคร้ังนี้ ขาพเจาจะทําหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณออมทรัพย ตามแบบท่ีสหกรณออมทรัพยกําหนด 
 ขอ 7. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณออมทรัพย ทุกประการ 

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

(…………………………………………………………………..) 
 

บันทึกการรับรองและใหความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาไมต่ํากวาระดับกอง 
(ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับหัวหนากองหรือผูอํานวยการกองขึ้นไปก็ไมตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูใด) 

 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามท่ีไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี้ 
(1) ขอรับรองวาผูขอกูถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ถูกรองกลาวโทษ  หรือมีพฤติการณ  ซ่ึงอาจจะถูกออกจากราชการ  หรืองานประจํา 

หรือไม……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2) ขอรับรองวาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพย หรือไม…………………… 
(3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว  £ โสด  £ สมรส  £ หมาย 
(4) ขอช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถามี)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา 
(...…………………………………………………………………) 

               ตําแหนง………………………………………………………………… 
 

(รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง) 
รายการ ผูกู ผูคํ้าประกัน 1 ผูคํ้าประกัน 2 ผูคํ้าประกัน 3 

 

1. ช่ือ 
2. ติดการค้ําประกัน 
 
3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ 
4. การผิดนัดสงเงินงวด 
5. การขาดสงเงินคาหุน 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

 

กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามัญได จํานวน……………………………บาท 
ในการประชุมคร้ังท่ี………..………/………..……………… 
วันท่ี…………………………………………………....………… 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………........กรรมการเงินกู 
วันท่ี……………………………………………………………..... 

 
          เห็นควรอนุมัติวงเงินกู 
 

          จํานวน…………………………..……………บาท …………………งวด 
          การชําระคืนตนเงินกูงวดละ………………………………….……บาท 
          การชําระคืนตนเงินกูงวดสุดทาย…………………………...……บาท 
 
 (ลงช่ือ)………………………………………………..................…ผูตรวจสอบ 

(............…………………………………………………………………)
วันท่ี………………………………………………................... 

 

เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคร้ังท่ี……………/…………… 
วันท่ี…………………………………………………………… 
 

(ลงช่ือ)........…………………………………………………เจาหนาท่ีประจําหนวย 
       (.............………………………………………………………) 
วันท่ี……………………………………………………………............. 



 

หนังสือค้ําประกันท่ี……………..…ช่ือผูค้ําประกัน…………………..………………………………… 
หนังสือค้ําประกันท่ี……………..…ช่ือผูค้ําประกัน…………………..………………………………… 
หนังสือค้ําประกันท่ี……………..…ช่ือผูค้ําประกัน…………………..………………………………… 
หลักประกันอยางอ่ืน…………………………………………………………………………………......... 

       

 
 
หนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ 
ที่…………………./…………………                                                    วันที่…………………………………………….... 
 

 ขาพเจา……………………………………......................เกิดวันท่ี……...……เดือน………......………………………......……พ.ศ. ……………อายุ......………ป 
สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนท่ี…………...……รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง…………………………………………… 
(£ เปนขาราชการ £ เปนลูกจางประจํา) ระดับ……...…กอง………………......………เทศบาล…………………………อําเภอ…………………จังหวัด……………… 
หมายเลขโทรศัพท…………………………………………ขอทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินและรับเงินกูจากสหกรณออมทรัพย จํานวน………………………บาท (……………………………………………………………...……) 
ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารถือวาขาพเจาไดรับเงินครบถวนในวันท่ีสหกรณออมทรัพยโอนเงินจํานวนดังกลาวผานบัญชีเงินฝากของขาพเจา 
 ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนงวดละ  (ตัวอักษร)…………………………………………………...……………………บาทถวน 
รวม (ตัวอักษร)……………………………….....งวด  พรอมดวยอัตราดอกเบ้ียรอยละ…………………............ตอป  
 อนึ่ง ในระหวางอายุสัญญา หากสหกรณออมทรัพย เห็นสมควรจะเลิกสัญญา หรือใหชําระหนี้เมื่อใดก็ยอมมีสิทธิทําได โดยขาพเจายินยอมชําระหนี้ 
ท้ังตนเงินและดอกเบ้ีย รวมท้ังรับผิดในหนี้อุปกรณอยางอ่ืนอีก ไดแก คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ตามสัญญานี้ รวมถึงคาเสียหายท้ังปวงบรรดา
ท่ีสหกรณออมทรัพย ตองเสียไปในการเรียกรอง หรือฟองรองเพื่อบังคับใหชําระหนี้อีกสวนหนึ่งดวย หากภายหลังวันทําสัญญานี้ สหกรณออมทรัพยจะตอง
เพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินกูแลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยเพิ่มอัตราดอกเบ้ียสูงกวาท่ีกําหนดในวรรคกอนไดตามประกาศของสหกรณออมทรัพย  
โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี สหกรณออมทรัพย ประกาศเปนตนไป ท้ังนี้สหกรณออมทรัพย ไมจําตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังนี้…………………………………………………...………………………………………………………… 
 ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา ท่ีไดรับมอบหมายจากสหกรณออมทรัพย  หักเงินได
รายเดือนของขาพเจาตามจํานวนเงินงวดชําระหนี ้ขอ 2 เพื่อชําระหนี้สงใหแกสหกรณออมทรัพย กอนเจาหนี้รายอ่ืน ๆ 
 ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหถือวา ในกรณีใดๆ ดังท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณออมทรัพย ขอ 18 ใหเงินกูรายนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืน 
โดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
 ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพย ขอ 19 วา ถาขาพเจาประสงคจะขอโอน หรือยาย หรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพย ขอ 33 (5) ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณออมทรัพย ทราบและจัดการชําระหนี้สิน ซ่ึง
ขาพเจามีอยูตอสหกรณออมทรัพย ใหเสร็จสิ้นเสียกอน   

หากขาพเจาลาออก หรือถูกใหออกจากสหกรณออมทรัพย ขาพเจาจะจัดการชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณออมทรัพย ใหเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาท่ีสหกรณออมทรัพยกําหนด   

กรณีตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพย หักเงินคาหุนของขาพเจาท่ีมีอยูกับสหกรณออมทรัพย ชําระหนี้ได
ทันที (เวนแตกรณีท่ียังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพย  ขอ 45 ขาพเจายินยอมชําระหนี้ใหเหลือไมเกินกวาคาหุนท่ีมีอยู) ถาขาพเจา
ไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ
จะพึงจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอสหกรณออมทรัพย ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 
 ขอ 7. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหขาพเจาชําระหนี้ตามความในสัญญานี ้ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณออมทรัพย เลือกฟองบังคับคดี ณ 
ศาลแพง กรุงเทพมหานคร ได  

ขาพเจาไดอานหนังสือกูฉบับนี้แลวมีขอความถูกตองครบถวน จึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)………………………………………………………ผูกู    (ลงช่ือ)……..………………………………………….......ผูพิมพ/ผูเขียน 
       (…………..………………………………………….)                                           (…………………………………………………...)      
(ลงช่ือ)……………..…………………………………………พยาน   (ลงช่ือ)……...…...…………………………………….....เจาหนาท่ีเทศบาล 
       (………………………………………………….....) เลขทะเบียนท่ี………………………            (………....…………………………………………) 

อนุมัติเมื่อวันท่ี…………………………………………….... หนวยท่ี……………………………… 

(โปรดพลิก) 
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หนังสือยินยอมของคูสมรส 
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส) 

                                                                                         
                                                                                        เขียนที…่………………………………………… 

วันที่……………………………………………….. 
 

ขาพเจา นาย/นาง……………………………………………….…เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง………………………………………….......... 
ไดยินยอมใหนาย/นาง………………………………………………กูเงินของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือกูขางตนน้ี 

 
 

      (ลงช่ือ)……………………………………………………........สามี / ภรรยา 
       (..............................................................) 
 
      (ลงช่ือ)...................................................................พยาน 
       (..............................................................) 
 
      (ลงช่ือ)...................................................................พยาน 
       (..............................................................) 
 

 
 

ตรวจสอบแลวถูกตอง 
 
      (ลงช่ือ)..............................................................เจาหนาที่เทศบาล 
       (..............................................................) 
       วันที่........................................................ 

หนังสือรับรองสถานภาพของผูกู 
 

ขาพเจาขอรับรองวา เปนโสด/สมรส/มาย 
(ลงช่ือ)……………………………………………………….ผูกู 
   (…………………………………………………........…) 



 
 

 
 
 

หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามัญ 
 

วันท่ี…………………………………………………………… 
 
 ขาพเจา………………………………………………………………เกิดวันท่ี……………เดือน……………………………………………พ.ศ……………อายุ…………ป 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………………รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง…………………………(£ เปนขาราชการ £ เปนลูกจางประจํา) ระดับ……………
กอง…………………เทศบาล………………………………………อําเภอ………………………………จังหวัด………..…………………ไดรับเงินไดรายเดือน………….……บาท 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี……………หมูท่ี……………ถนน…………………………ตําบล………………………………อําเภอ…………………………จังหวัด……..………………… 
โทรศัพทติดตอท่ีทํางาน………………………..……โทรศัพทติดตอท่ีบาน……………………………………ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวแกสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “สหกรณออมทรัพย” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย  

ขอ 2. ตามท่ี…………………………………………………………….…สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………………ไดกูเงินของสหกรณออมทรัพยตามหนังสือกู
สําหรับเงินกูสามัญท่ี………………./……………… ลงวันท่ี…………………………………………นั้น ขาพเจายินยอมเขารวมรับผิดกับผูกูอยางลูกหนี้รวมเพื่อหนี้สิน
เก่ียวกับเงินกูรายนี้ รวมท้ังรับผิดชอบในหนี้อุปกรณอยางอ่ืนอีก ไดแก ดอกเบ้ียคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ตามสัญญานี้ รวมถึงคาเสียหาย  
ท้ังปวงบรรดาท่ีสหกรณออมทรัพยตองเสียไปในการเรียกรอง หรือฟองรองลูกหนี้ผูกูเพื่อบังคับใหชําระหนี้  อีกสวนหนึ่งดวย 
 ขาพเจาทราบขอผูกพันของผูกูท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยในเร่ืองการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ี
กลาวไวในหนังสือกูนั้นโดยตลอดแลว และขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ 
 ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยผอนเวลาใหแกลูกหนี้ไดโดยมิพักตองบอกกลาวขาพเจากอนและใหถือวาขาพเจาตกลงดวยในการผอน
เวลาดังกลาวทุก ๆ คร้ัง 
 ขอ 4. สหกรณออมทรัพยสงวนสิทธิท่ีจะเรียกรอง ไมเรียกรอง หรือปลดหนี้ใหแกผูค้ําประกันคนหนึ่งคนใดก็ได โดยมิพักตองขอความยินยอม 
หรือบอกกลาวใหผูค้ําประกันคนอ่ืน ๆ ทราบกอน และผูค้ําประกันคนอ่ืนท่ีเหลืออยูยังคงรับผิดชอบในหนี้ท้ังหมดตอไปจนเต็มจํานวนในฐานะลูกหนี้รวม 
 ขอ 5. เมื่อปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สิน และ/หรือไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญากูไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือผูกูลมละลาย หรือตาย หรือกลายเปน
บุคคลไรความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถ่ินท่ีอยู หรือหาตัวไมพบ หรือมีกรณีอ่ืนใดอันกระทําใหสหกรณออมทรัพยไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญากู 
ขาพเจาก็ยอมเขารับผิดรวมกับลูกหนี้ในอันท่ีจะตองชําระหนี้ตามสัญญากูนั้นทันที 
 ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การท่ีขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยนี้ ไมวาเพราะเหตุใดไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดจากการ 
ค้ําประกัน รายนี้จนกวาผูท่ีขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดจัดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกัน
แทนขาพเจา 
 ขอ 7. ในกรณีท่ีขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณออมทรัพยแทนผูกู และ/หรือ รวมรับผิดกับผูกู ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือ  
เจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการจะพึงจายให หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ท้ังสิ้นท่ีขาพเจาจะตองชําระแทนผูกู
ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได และขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยหักเงินคาหุนของขาพเจาท่ีมีอยูกับสหกรณชําระหนี้ไดทันที 
 ขอ 8. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหขาพเจาชําระหนี้ตามความในสัญญานี ้ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณออมทรัพย เลือกฟองบังคับคดี ณ 
ศาลแพง กรุงเทพมหานคร ได  

(โปรดพลิก) 

CODE 22-06-52 
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ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้ตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงกับที่ตกลงกัน และขาพเจาขอรับรองวา  
เปน £ โสด £ สมรส £ มาย จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
                                                                         (ลงช่ือ)………………………………………………………………ผูค้ําประกัน 
                                                                               (………………………………………………………………) 
                                                                         (ลงช่ือ)..…………………………………………………………..…พยาน 
                                                                               (.....……………………………………………….……………) 
                                                                         (ลงช่ือ)….....…………………………………………………………ผูพิมพ / เขียน 
                                                                               (...…..……………………………………………..…………....…) 
 

คํารับรองของผูบังคับบัญชาท่ีมีตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 6 
(กรณีผูค้ําประกันเปนขาราชการต้ังแตระดับ 6 ข้ึนไป ไมตองมีการรับรอง) 

ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูค้ําประกันจริง และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้ไดทําข้ึนโดยถูกตองแลว 
 
                                                                         (ลงช่ือ)...……………………………………………………………ผูรับรอง 
                                                                               (………………………………………………………………)                 

                                                               ตําแหนง…………………………………………………………….... 
          วันท่ี………………………….....…………………………….....… 

                                                
คํายินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ําประกันมีคูสมรส) 
 

                                                                                      เขียนท่ี…………………………………………………………… 
                                                                                      วันท่ี……………………………………………………………… 

ขาพเจา นาย / นาง………………...……………………………เปนสามี / ภรรยาของ นาย  / นาง……………………...…………………………… 
ไดยินยอมใหนาย / นาง……………………………………………………………………เปนผูค้ําประกันตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือ
ค้ําประกันขางตนนี้ 
                                                                        (ลงช่ือ)…………………………………………………………………สามี / ภรรยา 
                                                                              (.....………………………………………………………………) 

  (ลงช่ือ)…………………………………………………………..……พยาน 
                                                                              (..…………………………………………………………………) 
 

(สําหรับเจาหนาที่กรอก) 
  ไดตรวจสอบแลว เห็นวารายการตาง ๆ ครบถวนถูกตอง 
 
                                                                        (ลงช่ือ)...………………………………………………………………เจาหนาท่ีเทศบาล 
                                                                              (..…………………………………………………………………) 
                                                                             วันท่ี………………………………………………………………                                                                                             

CODE 22-06-52 



 
 

 
 

หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด 
 

 
เขียนท่ี............................................................................ 

 

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

  ขาพเจา................................................................................... อายุ.................ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................. 
หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...................................................ถนน....................................................ตําบล........................................ 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รับราชการตําแหนง................................................ 
สังกัด...........................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................... 
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนท่ี............................มีความประสงคใหหนวยงานหักเงนิ 
ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  
  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  ดังนี ้
  ขอ  1.  ยินยอมใหหนวยงานหัก  เงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  เงินบําเหน็จ  เงินอื่นใด  ท่ีถึงกําหนดจายแกขาพเจา 
เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
แจงหนวยงานโดยฉับพลัน 
  ขอ  2.  ยินยอมใหหนวยงานหัก  เงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  เงินบําเหน็จ  เงินอื่นใด  ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล  จํากัด  กอนเปนอันดับแรก  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  มาตรา  8 
  ขอ  3.  ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมดหรือบางสวน  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือ
จากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  
 

  หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ท้ังหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
          ลงชื่อ......................................................ผูใหคํายินยอม 
             (............................................................) 
 
 

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

          ลงชือ่.......................................................พยาน 
             (............................................................) 
    ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง/ผูจัดการสถานธนานุบาล 

 

เลขทะเบียนสมาชิก...................... 



รายการเอกสารท่ียื่นตอสหกรณออมทรัพยฯ ในการขอกู เงินกูสามัญ 
ช่ือผูกู ............................................................................................ เลขทะเบียน ......................... 
ผูกูกรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับกอนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย   ü  ลงในชองตรวจสอบ 

 

ชองตรวจสอบ 
                     เอกสารผูกู มี ไมมี 
 1.  คําขอกูเงินสามัญกรอกขอความใหสมบูรณ   
 2.  แบบตรวจสอบรายละเอียดหักคาใชจายพรอมคําส่ังปรับเงินเดือน (ใหแนบดวยทุกครั้ง)   
 3.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ/ลูกจางเทศบาล   
 4.  สําเนาทะเบียนบานผูกู   
 5.  หนังสือรับรองอายุการทํางาน กรณีท่ีเปนลูกจางประจํา   
 6.  หนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ (ขอ 1 และขอ 2 ไมตองลงจํานวนเงินท่ีขอกู)   
 7.  หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
8. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาท่ีมีช่ือบัญชีและเลขท่ีบัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก    
       ประเภทออมทรัพย ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทานั้น (เพ่ือใชในการ 
       โอนเงินกูใหสมาชิก) 

  

 9.  สําเนาใบเปล่ียนคํานําหนานาม ช่ือ นามสกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ – ช่ือสกุล)   
10.  หนังสือยินยอมใหหักเงินกูสามัญเพ่ือชําระหนี้ในฐานะผูรับภาระหนี้การค้ําประกัน (ถามี)   
11.  สําเนาสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินอ่ืน (กรณีผูกู มีการกูเงินกับสถาบันการเงินอ่ืน )ๆ   
                     เอกสารผูค้ําประกัน (คนที่ 1 และคนที่ 2  จัดเรียงเปนชุด )ๆ   
12.  หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญกรอกขอความใหสมบูรณ   
13.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ/ลูกจางเทศบาล   
14.  สําเนาทะเบียนบานผูค้ําประกัน   
15.  หนังสือรับรองอายุการทํางาน กรณีเปนลูกจางประจํา   
16.  สําเนาใบเปล่ียนคํานําหนานาม ช่ือ นามสกุล ของผูคํ้า (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ – ช่ือสกุล)   
17.  กรณีผูกูยื่นขอกูเงินสามัญเกนิกวา 400,000 บาท ใหแนบคําส่ังปรับเงินเดือนของ 
        ผูค้ําประกันดวยทุกครั้ง 

  

                     กรณีผูกู  ผูค้ําประกัน สมรสแลว   
18.  สําเนาทะเบียนสมรส  สําเนาบัตรประชาชน และ สํานําทะเบียนบานของคูสมรส  
       หรือ สําเนาใบหยา สําเนาใบมรณบัตร และสูติบัตร (กรณีรับรองบุตร) 

  

หมายเหตุ 
1.  สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีช่ือในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง 
2.  การลงลายมือช่ือในเอกสารท้ังหมด จะตองเปนลายมือช่ือท่ีเหมือนกันท้ังหมด 
3.  บัตรท่ีใชประกอบคําขอกูตามขอ 3 และขอ 13 ตองไมหมดอายุในวันท่ีรับเงินกู 
4.  การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกู หรือผูค้ําประกัน ลงลายมือช่ือกํากับการแกไขนั้น และ 
     หามใชน้ํายาลบคําผิด 
5.  ถาอัตราเงินเดือนมีการเปล่ียนแปลง ผูกูและผูค้ําประกัน ตองแนบคําส่ังปรับอัตราเงินเดือนมาดวยทุกครั้ง 





หนังสือยินยอมใหหักเงินกูสามัญเพื่อชําระหน้ีในฐานะผูรับภาระหน้ีการค้ําประกัน 
 
       สํานักงานเทศบาล................................................. 
 
  ขาพเจา .......................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่ ................ 
สังกัด.................................................... อําเภอ ......................................  จังหวัด ..................................... 
ตามที่ไดยื่นกู เงินกูสามัญ ตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  จํานวนเงิน ......................บาท 
(.......................................................................................) ขาพเจายินยอมใหหักเงินกูสามัญเพื่อชําระหนี้
ในฐานะผูรับภาระหนี้การค้ําประกัน(นาย นาง นางสาว) ......................................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ..............  สังกัด ....................................................... ตามยอดเงินคงเหลือทั้งหมด 
 
           ใหไว ณ วันที่ ....... เดือน.................................. พ.ศ.  ............ 
 
      ลงช่ือ ...................................................... ผูขอกูเงินสามัญ 
               ( ..................................................... ) 
      ตําแหนง ........................................................... 
 
      ลงช่ือ ....................................................... พยาน 
               ( ..................................................... ) 
      ตําแหนง ........................................................... 
 

CODE 22-06-52 




