หนังสือกู้ที่............/.............
วันที่………………….....…………..

คำขอเงินกู้พิเศษเพื่อกำรจัดซื้อเครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เขียนที่ อบต./ทต....................................................
วันที.่ ...........................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ข้าพเจ้า ........................................................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที่. ......................
เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.....................................บาท ขอเสนอคาขอกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้พิเศษเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน......................บาท
(....................................................................)โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้.................................................................
ข้อ ๒. ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง..........................................................................
สังกัด ทต./อบต.......................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ เลขที่...................................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมู่ที่.................ถนน......................ตาบล......................................อาเภอ...............................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................เบอร์โทรศัพท์มือถือ....................................
ข้อ ๓. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดื อนตามวงเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับ
ติดต่อกันไปในอัตราที่ สหกรณ์กาหนดเป็นจานวน...................งวด (ผ่อนชำระไม่เกิน 24 งวด) ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์
จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ ๔. ในการรับ เงิน กู้ ข้า พเจ้า จะได้ทาหนั ง สือ สั ญ ญาเงิน กู้ พิเศษเพื่อ จัด ซื้อ เครื่อ งมื อ สื่อ สารและอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๕. ในการขอกู้ครั้งนี้คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้าย
หนังสือกู้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)...............................................ผู้ขอกู้
หมำยเหตุ
ให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ธนาคาร....................
สาขา.................บัญชีเงินฝากประเภท...............................
หมายเลขบัญชี..................................................................
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯหักค่าธรรมเนียมโอนเงิน

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

หนังสือสำหรับเงินกูพ
้ ิเศษเพื่อกำรจัดซื้อเครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่..................../........................
วันที่........................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..........................
รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง ......................................สังกัด อบต./เทศบาล............................................
บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการเลขที่........................................ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.............หมู่ท่.ี ..........ถนน..............
ตาบล...........................อาเภอ........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์...............เบอร์โทรศัพท์....................
ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์อ อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ซึ่งต่อไปหนังสือกู้นี้จะใช้คาว่า
สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจานวน............................บาท(.............................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนีโ้ ดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็นงวดรายเดือน งวดละ(ตัวอักษร).............................................บาท
พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร)......................ต่อปี รวม (ตัวอักษร)......................................................งวด
เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจานวนเงิน (ตัวอักษร).........................บาท ทั้งนีต้ ั้งแต่งวดประจาเดือน............................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ ละงวดถึงกาหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุ
ไว้สาหรับงวดนั้นๆ
ในกรณีท่สี หกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ ตามที่สหกรณ์
เรียกเก็บ เพิ่ม ขึ้น เมื่ อสหกรณ์ได้แจ้งเป็ นหนั งสือให้ทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณีที่แจ้งให้ทราบทางจดหมายนั้น ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบี้ย
เงินกู้เพิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจาเป็นการแจ้งให้ทราบทาง
จดหมายแล้ว
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซ่ึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์
ด้วย ความยินยอมนีใ้ ห้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนีจ้ นกว่าจะได้ชาระหนีต้ ามสัญญานีโ้ ดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใดๆ ซึ่งกาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและ
การเรี ย กคื น เงิ น กู้ ใ ห้ ถื อ ว่ า เงิ น กู้ นี้ เ ป็ น อั น ถึ ง ก าหนดส่ ง คื น โดยสิ้ น เชิ ง พร้ อ มทั้ ง ดอกเบี้ ย ในทั น ที โ ดยมิ พั กค านึ ง ถึ ง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนีส้ ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนีส้ ินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสม
สาหรับข้าราชการ บาเหน็จ บานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึง
จ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนีต้ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ ๖. ในการกูค้ รั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นาใบหุ้นของสหกรณ์ จานวน......................หุ้น เป็นเงิน..............................บาท
จานาไว้เพื่อเป็นหลักค้าประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อ ๗. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ถ้า ข้า พเจ้า มิ ไ ด้แจ้ง ให้ส หกรณ์ท ราบ และหากมี การด าเนิน คดีเกี่ย วกับ หนี้สิน ตามสัญ ญานี้ให้ ถือ ว่าข้า พเจ้า ยั ง คงมี
ภูมิลาเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนีท้ ุกประการ
ข้อ ๘. ผู้กู้ได้รับสาเนาคูฉ่ บับหนังสือกูน้ ไี้ ว้แล้วตัง้ แต่วันทีล่ งนามในหนังสือกูน้ ี้ ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกูน้ ี้
โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

ข้าพเจ้าขอรับรองตนเองว่ามีสถานภาพโสดไม่มคี ู่สมรส
ลงชื่อ
(.................................................................)

.....................................................ผู้กู้
(....................................................)
.....................................................พยาน(ฝ่ายผู้กู้)
(....................................................)
.....................................................พยาน(ฝ่าย จนท.สหกรณ์)
(....................................................)

คำยินยอมของคูส่ มรส (ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
วันที่..........................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง....................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง.........................................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง..................................................กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ตามหนังสือ กู้
พิเศษเพื่อการจัดซือ้ เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
........................................................คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
.........................................................ผู้กู้

ข้าพเจ้า.....................................................................................ได้รับเงินกูจ้ านวน......................................บาท
(.....................................................................)ตามหนังสือกูน้ ไี้ ปเป็นการถูกต้องแล้ว
........................................ผู้รับเงิน
........................................เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงิน
........................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสัญญากู้

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินชำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิน่ สระบุรี จำกัด
เขียนที่...............................................
วันที่..............................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่................................
รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง........................................................ได้กู้พิเศษเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด เมื่อวันที่...........................................................
จานวนเงิน........................................บาท(..........................................................................) นั้น เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากั ด มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น
สระบุรี จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ยินยอมไว้กับ ส่วนราชการ ผู้เบิก ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการ
ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งชาระหนี้, ชาระหุ้น หรือเงินอื่นใด
แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้ า งและได้รับบาเหน็จหรือ เงินอื่นใด ข้ าพเจ้ายินยอมให้ เจ้าหน้า ที่
ผู้จ่ายเงินหักเงินจากบาเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ส่วน
ท้องถิ่นสระบุรี จากัด แจ้งและส่งเงินจานวนนัน้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี)
ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ก่อนเป็นลาดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน
เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้ าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี
จากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานที่ปฏิบัตริ าชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่ง
เงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จาเป็นต้องทาหนังสือยินยอมฉบับใหม่
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ
หนังสือนี้ทาขึ้น 3 ฉบับมีข้อความตรงกัน ฉบับที่ หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า และฉบับที่
สามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด

(ลงชื่อ)....................................................ผู้ให้ถ้อยคา
(.......................................................)

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

(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(..................................................)
(ทะเบียนสมาชิก........................)
***หมายเหตุ หนังสือนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิน่ สระบุรี จำกัด
ใบสำคัญจ่ำยเงิน

วันที่..............................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................
ตาแหน่ง..........................................สังกัด อบต.ทต............................................ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด ดังรายการต่อไปนี้

จำนวนเงิน

รำยกำร

บำท

สตำงค์

รวม
คำชีแ้ จง

........................................................... ผู้รับเงิน
(...........................................................)

เอกสำรที่ใช้แนบกำรยืน่ กู้พเิ ศษเพื่อกำรจัดซื้อเครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
** กรอกเอกสำรให้ครบถ้วน **
1. คาขอกูพ้ ิเศษเพื่อจัดซื้อเครื่องมือสือ่ สารและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบสหกรณ์
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ

1 ชุด

1 ฉบับ

3. กรณีมีคู่สมรส (ถ้ามี) แนบทะเบียนสมรส สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด 1 ฉบับ

