
 

 

 

ค ำขอเงินกู้พิเศษเพื่อกำรจัดซื้อเครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

                            เขียนที่ อบต./ทต.................................................... 

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จ ากัด 
   

       ข้าพเจ้า........................................................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที่....................... 

เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.....................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้พิเศษเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน......................บาท

(....................................................................)โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้................................................................. 

 ข้อ ๒. ขณะนีข้้าพเจ้ารับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง..........................................................................

สังกัด ทต./อบต.......................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ เลขที่................................................... 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมู่ที่.................ถนน......................ต าบล......................................อ าเภอ............................... 

จังหวัด.................................รหัสไปรษณยี.์..........................เบอร์โทรศัพทม์ือถอื.................................... 
 

 ข้อ ๓. ถา้ข้าพเจ้าได้รับเงินกู ้ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนตามวงเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับ

ติดต่อกันไปในอัตราที่สหกรณ์ก าหนดเป็นจ านวน...................งวด (ผ่อนช ำระไม่เกิน 24 งวด) ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์  

จ่ายเงินกูใ้ห้ 
 

 ข้อ ๔. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณก์ าหนด  
 

 ข้อ ๕. ในการขอกู้ครั้งนี้คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้าย

หนังสือกู้ 
 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ
 

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

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

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

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

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

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

 

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

วันท่ี………………….....………….. 

หมำยเหตุ 

ให้โอนเขา้บัญชีเงินฝากของข้าพเจา้ ธนาคาร.................... 

สาขา.................บัญชีเงินฝากประเภท............................... 

หมายเลขบัญชี.................................................................. 

โดยยินยอมใหส้หกรณ์ฯหักคา่ธรรมเนียมโอนเงิน 



 

หนังสอืส ำหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อกำรจัดซื้อเครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ที่..................../........................ 

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

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................... 

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

บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการเลขที่........................................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.............หมู่ที่...........ถนน..............

ต าบล...........................อ าเภอ........................จังหวัด........................รหัสไปรษณยี์...............เบอร์โทรศัพท์.................... 

 ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นี้จะใช้ค าว่า

สหกรณ ์  เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

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

และข้าพเจา้ได้รับเงนิจ านวนดงักล่าวนีโ้ดยถูกต้องแล้ว 

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

พรอ้มด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ (ตัวอักษร)......................ต่อปี รวม (ตัวอักษร)......................................................งวด 

เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงิน (ตัวอักษร).........................บาท ทั้งนีต้ั้งแต่งวดประจ าเดอืน............................เป็นต้นไป 

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดช าระหนี ้(รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุ

ไว้ส าหรับงวดนั้นๆ 
 

 ในกรณีที่สหกรณม์ีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่สหกรณ์

เรียกเก็บเพิ่มขึ้นเมื่อสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วัน 
 

ในกรณีที่แจ้งให้ทราบทางจดหมายนั้น ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบี้ย

เงินกู้เพิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจ าเป็นการแจ้งให้ทราบทาง

จดหมายแล้ว 
 

 ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรอืเจ้าหนา้ที่ผูจ้่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจาก

สหกรณห์ักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์

ด้วย ความยินยอมนีใ้ห้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนีจ้นกวา่จะได้ช าระหนีต้ามสัญญานีโ้ดยสิน้เชิงแล้ว 
 

 ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมถอืว่า ในกรณีใดๆ ซึ่งก าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและ

การเรียกคืนเงินกู้ให้ถือว่า เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพั กค านึงถึง

ก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
 

 ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า 

ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณท์ราบ และจัดการช าระหนีส้ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณใ์ห้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

 

 

 



 

 

ถา้ข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนีส้ินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสม

ส าหรับข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึง

จ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนีต้่อสหกรณใ์ห้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 

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

จ าน าไว้เพื่อเป็นหลักค้ าประกันเงินกูข้องข้าพเจ้า 
 

 ข้อ ๗. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  

ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมี

ภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนีทุ้กประการ 
 

 ข้อ ๘. ผู้กู้ได้รับส าเนาคูฉ่บับหนังสือกูน้ีไ้ว้แล้วตัง้แต่วันทีล่งนามในหนังสือกูน้ี ้ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนงัสือกูน้ี้

โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้า.....................................................................................ได้รับเงินกูจ้ านวน......................................บาท 

(.....................................................................)ตามหนงัสือกูน้ีไ้ปเป็นการถูกต้องแล้ว 

 

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

........................................เจา้หน้าที่ผูจ้า่ยเงิน

........................................เจา้หน้าที่ผูต้รวจสัญญากู้ 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามสีถานภาพโสดไมม่คีู่สมรส 

ลงช่ือ    

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

ค ำยนิยอมของคูส่มรส (ใชเ้ฉพำะกรณทีี่ผู้กู้มีคู่สมรส) 
 

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

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

ได้ยินยอมให้นาย/นาง.......................... ........................กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ตามหนังสือ กู้

พิเศษเพื่อการจัดซือ้เครื่องมอืสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้างต้นนี ้และข้าพเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคัญต่อหน้าคู่สมรส 

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

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

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

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

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

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

.....................................................พยาน(ฝ่าย จนท.สหกรณ์) 

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

 



 

หนังสอืยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ำกัด  

 

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

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

 

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

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหนง่........................................................ได้กู้พิเศษเพื่อการจัดซื้อเคร่ืองมือสื่อสารและอุปกรณ์

เทคโนโลยสีารสนเทศ จากสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด เมื่อวันท่ี...........................................................

จ านวนเงิน........................................บาท(..........................................................................)  นั้น เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด   มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด ที่ขา้พเจ้าเป็นสมาชกิจึงมีหนังสอืให้ยินยอมไว้กับ สว่นราชการ  ผู้เบิก ดังนี ้

ข้อ 1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ

ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือเงินอื่นใด

แลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนขา้พเจ้าทุกเดอืน 

ข้อ 2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ี         

ผู้จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนัน้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนขา้พเจ้า 

ข้อ 3.  การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) 

ยนิยอมให้หักเงนิสง่ให้แก ่สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4.  หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือบางส่วน

เวน้แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสอืจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5.  กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี 

จ ากัด ทราบเป็นหนังสอืโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏบัิตริาชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่ง

เงินให้แกส่หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนขา้พเจ้าทุกเดอืนโดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสอืยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยนิยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้ว

ตรงตามเจตนารมณ ์ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า และฉบับท่ี

สามเก็บไว้ท่ีสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้ให้ถ้อยค า  (ลงช่ือ)...................................................พยาน 

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

                                (เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ฯ) 

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

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

        (ทะเบียนสมาชกิ........................)                                         

 
***หมายเหตุ  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ 

 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิน่สระบุรี  จ ำกดั 

ใบส ำคัญจ่ำยเงิน 

 

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

 

 ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................ 

ต าแหน่ง..........................................สังกัด อบต.ทต............................................ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  ดังรายการต่อไปนี้ 

 

รำยกำร 
จ ำนวนเงนิ 

บำท สตำงค ์

 

 

 

  

รวม   

 

        ค ำชีแ้จง 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสำรท่ีใช้แนบกำรยืน่กู้พเิศษเพื่อกำรจัดซ้ือเครื่องมอืสื่อสำรและอุปกรณเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ 

** กรอกเอกสำรให้ครบถว้น ** 

1. ค าขอกูพ้ิเศษเพื่อจัดซื้อเครื่องมือสือ่สารและอุปกรณเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ตามแบบสหกรณ์ 1  ชุด 

2. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และ ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1  ฉบับ 

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

4. สลิปเงนิเดือน เดือนล่าสุด  1  ฉบับ 

  

 


