
 

 

 

ค ำขอกู้เงนิพิเศษจัดซือ้คอมพิวเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์เพือ่กำรศกึษำ 
 

 

                               เขียนที.่......................................................... 

                              วันที่............................................................................ 

 

เรียน คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด   

       ข้าพเจ้า.......................................................... .............................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.........................................

เงินเดอืน/ค่าจ้าง เดอืนละ..........................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงินพเิศษจัดซือ้คอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา

ของสมาชกิ เพื่อโปรดพจิารณาดังตอ่ไปน้ี   

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินเพื่อจัดซือ้คอมพวิเตอร์ฯ จ านวน...............................บาท (..............................................................) 

โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดังต่อไปนี้....................................................................................................................................................... 

 ข้อ ๒. ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง................................................................................ .....

สังกัด เทศบาล/อบต.............................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ เลขท่ี.......................................................

ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี..... ........ถนน................ต าบล.......................................อ าเภอ..................................

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์..........................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................................ 

 ข้อ ๓. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอสง่ตน้เงินกู้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดอืนตามวงเงินกู้ท่ีข้าพเจ้าได้รับ ติดต่อกันไป

ในอัตราที่สหกรณ์ก าหนดเป็นจ านวน.............งวด (ผ่อนช ำระไม่เกนิ 24 งวด)  ตัง้แตเ่ดอืนท่ีสหกรณจ์่ายเงินกู้ให้ 

 ข้อ ๔. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้ไว้ต่อ

สหกรณต์ามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด  
 

 ข้อ ๕. ในการขอกู้คร้ังน้ีคู่สมรสของขา้พเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงท่ีจะท าหนังสอืยินยอมให้ไวเ้ป็นหลักฐานในท้ายหนังสอืกู้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ

 

        (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขอกู้ 

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

(ลงช่ือ)...............................................พยาน(ผู้กู้) 

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

(ลงช่ือ)...............................................พยาน(เจ้าหนา้ที่) 

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

 

หนังสือกู้ท่ี............/............. 

วันท่ี………………….....………….. 

หมายเหต ุ
ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจา้ ธนาคาร.................... 
สาขา.................บัญชีเงินฝากประเภท............................... 
หมายเลขบัญชี.................................................................. 
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯหักค่าธรรมเนียมโอนเงิน 



 

หนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้พิเศษจัดซื้อคอมพวิเตอร์พร้อมอุปกรณเ์พื่อกำรศกึษำ 
 

 

ท่ี..................../........................ 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................... 

รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง..........................................................สังกัด อบต./เทศบาล/........................................... 

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการเลขท่ี........................................................................................................................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบันเลขท่ี..................หมูท่ี่....................ถนน..............ต าบล..............................................อ าเภอ..........................................

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.........................เบอร์โทรศัพท์...................................................................................... 

 ขอท าหนังสอืกู้ให้ไว้ต่อสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ซึ่งตอ่ไปหนังสอืกู้นี้จะใชค้ าว่า สหกรณ ์เพื่อ

เป็นหลักฐานดังตอ่ไปน้ี 

 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กูเ้งินจากสหกรณ ์เป็นจ านวน..................................บาท (.......................................................................) 

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนีโ้ดยถกูต้องแลว้ 

 ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคนืตน้เงินกู้เป็นงวดรายเดอืน งวดละ(ตัวอักษร)..............................................................บาท 

พร้อมดว้ยดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ (ตัวอักษร).............................ต่อปี รวม (ตัวอักษร)................................................................งวด 

เวน้แต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงิน (ตัวอักษร)...............................................................................................................................บาท 

ท้ังน้ีตัง้แตง่วดประจ าเดือน.............................................................................เป็นต้นไป 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดช าระหนี้ (รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบุไว้ส าหรับ

งวดน้ันๆ 

 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เพิ่มขึ้น ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบ้ียเงินกู้ตามท่ีสหกรณ์เรียกเก็บ

เพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณไ์ด้แจ้งเป็นหนังสอืให้ทราบลว่งหน้าไม่นอ้ยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบลว่งหน้าไม่นอ้ยกว่า 7 วัน 

ในกรณีท่ีแจ้งให้ทราบทางจดหมายนั้น ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกู้เพิ่มขึ้น

ไวใ้นใบเสร็จรับเงิน หรอืเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์จะตอ้งส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจ าเป็นการแจง้ให้ทราบทางจดหมายแลว้ 

 ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายนิยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดอืนของขา้พเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หัก

จ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งขา้พเจ้าต้องส่งตอ่สหกรณน์ัน้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย ความยินยอมนี้ให้มี

อยู่ตลอดไป ทัง้นี้จนกวา่จะได้ช าระหนี้ตามสัญญานีโ้ดยส้ินเชงิแลว้ 

 ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายนิยอมถือวา่ ในกรณีใดๆ ซึ่งก าหนดในขอ้บังคับของสหกรณ์ว่าดว้ยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืน

เงินกู้ให้ถือวา่ เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคนืโดยสิ้นเชงิพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ 

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้า

จะตอ้งแจง้เป็นหนังสอืให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนีส้ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ตอ่สหกรณใ์ห้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ

ข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงนิ กบข. เงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หัก

เงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

 



 

ข้อ ๖. ในการกู้คร้ังนี้ ข้าพเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณ์ จ านวน..........................หุ้น เป็นเงิน......................................บาท 

จ าน าไวเ้พื่อเป็นหลักค้ าประกันเงนิกู้ของข้าพเจ้า 

 ข้อ ๗. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  ถ้าข้าพเจ้า

มิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามท่ีระบุไว้ใน

หนังสือนี้ทุกประการ 

 ข้อ ๘. ผู้กูไ้ด้รับส าเนาคู่ฉบับหนงัสอืกู้น้ีไวแ้ลว้ตัง้แตว่ันท่ีลงนามในหนังสอืกู้น้ี ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสอืกู้น้ีโดยตลอดแลว้

เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 

...................................................... ผู้กู้ 

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

                             .........................................................พยาน(ฝ่ายผู้กู้) 

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

                             .........................................................พยาน(ฝ่าย จนท.สหกรณ์ฯ)                                 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้า........................................................................................................ได้รับเงินกู้   จ านวน..............................บาท 

(............................................................) ตามหนังสอืกู้น้ีไปเป็นการถูกตอ้งแล้ว 

 

 

........................................ผู้รับเงิน 

........................................เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงิน

........................................เจ้าหนา้ที่ผู้ตรวจสัญญากู ้

 

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามสีถานภาพโสดไม่มีคูส่มรส 
ลงช่ือ    
       (.................................................................) 

ค ำยนิยอมของคูส่มรส 

(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้กู้มีคูส่มรส) 
 

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

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

ข้าพเจา้ นาย/นาง...............................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง............................................................................ 

ได้ยินยอมให้นาย/นาง........................................................................กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด ตามหนังสอื 

เงินกู้พิเศษจัดซื้อคอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณ์เพื่อการศึกษาข้างต้นนี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

........................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 

.........................................................ผู้กู้ 



 

หนังสอืยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ำกัด  
 

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

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

 

 

ข้าพเจา้.................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี........................................  

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง............................................ได้กู้พิเศษจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการศึกษาจากสหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เมื่อวันท่ี................. ................จ านวนเงิน..............................................................บาท 

(...............................................................................)  น้ัน เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  มคีวามประสงค์

ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กั บ ส่วน

ราชการผู้เบิก ดังนี้ 
 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงินหักเงินเดอืน, ค่าจา้ง, เงินบ านาญ หรอืเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตามจ านวนท่ี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้ สหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงิน

จากบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจา้พึงไดร้ับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงิน

จ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ 

ข้อ 3. การหักเงินเดอืน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยิ นยอมให้

หักเงินสง่ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะได้

รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจา้ไดย้้ายสถานท่ีปฏบัิติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ทราบ

เป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินใ ห้แก่สหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด แทนข้าพเจา้ทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม

เจตนารมณ์ ของข้าพเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลักฐานพรอ้มกับแนบ 

หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ีสามเก็ บไว้ท่ี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้ถ้อยค า   (ลงชื่อ)...................................................พยาน 

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

                                         (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ) 

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

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

        (ทะเบียนสมาชิก........................)                                          
***หมายเหตุ  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ 

 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิน่สระบุรี  จ ำกดั 

ใบส ำคัญจ่ำยเงิน 

 

       วนัที่............................................... 

 ข้าพเจ้า....................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที่.......................ต าแหน่ง.......................................... 

สังกัดที่อยู่....................................................................ได้รับเงินจากสหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด  

ดังรายการต่อไปนี ้

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงิน 

บำท สตำงค ์

 

 

 

  

รวม   

 

        ค ำชีแ้จง 

 

 

                                                                            ........................................................... ผู้รับเงิน 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสำรท่ีใช้แนบกำรยืน่กู้พเิศษจัดซ้ือคอมพิวเตอร์พรอ้มอุปกรณ์เพื่อกำรศึกษำ 

** กรอกเอกสำรให้ครบถว้น ** 

 

1. ค าขอกูพ้ิเศษจัดซื้อคอมพิวเตอร์พรอ้มอุปกรณเ์พื่อการศึกษาตามแบบสหกรณ ์ 1  ชุด 

2. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1  ฉบับ 

3. กรณีมีคู่สมรส (ถา้มี) แนบทะเบยีนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน   1  ชุด 

4. สลปิเงนิเดือน เดือนล่าสุด 1 ฉบับ 

  

 


