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ค าขอกู้ และหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ ากัด 
 
 ข้าพเจ้า (ผูข้อกู้).................................................เกิดวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .............อายุ.............ปี 
สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................  เป็นข้าราชการ ต าแหน่ง........................................................... ระดับ................... 
 เป็นลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง.........................................  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง.............................................  
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ.......................บาท สังกัด กอง.....................................ส านัก................................เทศบาล...............................  
บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่............................วันออกบัตร.........................................วันหมดอายุ...................................... 
ออกโดย..........................จังหวัด.......................... บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่ --- 
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ................................ ออกโดย.....................................จังหวัด.......................................  
ที่อยู่ที่ท างาน................................................เลขที่..................หมู่ที่...............ถนน..............................ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย…์………….. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...................หมู่ท่ี............... 
ถนน...................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวดั.................................. 
รหัสไปรษณีย…์……….….โทรศัพท์บ้าน.............................โทรศัพท์ที่ท างาน.............................. โทรศัพท์มือถือ................................. 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผู้กู้” ได้ท าหนังสือกู้เงินให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานเทศบาล จ ากัด ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ผู้กู้ขอกู้เงินจากผู้ให้กู้และได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้ จ านวน.........................บาท (..........................................................) 
ไปถูกต้องแล้ว กรณีโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินครบถ้วนแล้วในวันที่ผู้ให้กู้โอนเงินจ านวนดงักล่าว
เข้าบญัชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 
 ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงว่าจะช าระหน้ีตามข้อ 1 เป็นงวดรายเดือนเทา่ ๆ กัน (ยกเว้นงวดสดุท้าย) ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน 
จ านวน (ตัวอักษร)........................................งวดเดือน ตัง้แต่เดอืนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจ านวนเงินที่กู้ 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราทีผู่้ให้กู้ก าหนด โดยจะจ่ายดอกเบีย้จากต้นเงินคา้งช าระเป็นรายวัน หากภายหลงัวันท าสญัญาน้ี ผู้ใหกู้้
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยตามสัญญาน้ี ในอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทันที โดยผู้ให้กู้
ไม่ต้องแจง้การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่ผู้กู้แต่อย่างใด 
 ข้อ 3. ในเวลาน้ีผู้กู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่าง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ข้อ 4. เม่ือผู้กู้ได้รับเงินกู้แล้ว ผู้กู้ตกลงยินยอม ดงัน้ี 
           4.1 ยินยอมให้ผูบ้ังคับบญัชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ตามจ านวนเงินงวด
ช าระหน้ีในข้อ 2 เพื่อช าระหน้ีส่งให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเจ้าหน้ีรายอ่ืน ๆ 
         4.2 ยอมให้ถือวา่ ในกรณีใด  ๆดงักลา่วในข้อบงัคบัผู้ให้กู้ ข้อ 18 ให้ถือวา่เงินกู้ทีข่อกู้ไปจากผู้ให้กู้ อันเป็นถงึก าหนด
ส่งคืน โดยสิ้นเชงิพร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทันที โดยมิพักต้องค านึงถงึก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
         4.3 ถ้าผู้กู้ประสงค์จะขอลาออก โอน (ย้าย) หรือออกจากราชการหรืองานประจ าตามที่แจ้งไวข้้างต้นหนังสือน้ี ผู้กู้
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการช าระหน้ีสิน ซ่ึงผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ใหเ้สร็จสิ้นเสยีก่อน 
         4.4 หากผู้กู้ลาออก หรือถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ ากัด ผู้กู้จะจัดการ
ช าระหน้ีสินซ่ึงผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้ให้กู้ก าหนด 
 

รับที่…………………………………………... 
 

วันที่……………………………………………
… 

เลขที่ค าขอกู้……………………………………..… 
 

เลขที่สัญญา...…………………………………..... 

เขยีนที่………………………...…………………...… 

วนัที่………………………………............…………

……… 

 

(โปรดพลิก) 

รหัสแบบพิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
(แก้ไข 18 มิถุนายน 2563) 
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         4.5 กรณีตามข้อ 4.3 และข้อ 4.4 หากผู้กู้ไม่จัดการช าระหน้ีสินให้เสร็จสิ้นตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้กู้ยินยอมให ้
ผู้ให้กู้หักเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่กับผู้ให้กู้ช าระหน้ีได้ทันที และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด
ที่ทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้ หักเงินดังกลา่วเพื่อสง่ช าระหน้ีต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ข้อ 5. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญาก าหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าว
เป็นหนังสือ ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้กู้โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ท างานหรือที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้กู้ได้แจง้ไว้
ในข้างต้นของสญัญาน้ี หรือที่อยู่ที่ผู้กู้ไดแ้จ้งการเปลีย่นแปลงไว้เป็นหนังสือคร้ังหลังสดุแล้ว ให้ถือว่าไดส้่งใหแ้ก่ผู้กู้และผู้กู้ไดรั้บ
และทราบหนังสือตดิต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ 
 ข้อ 6. ในการใช้สิทธิทางศาลบงัคับให้ผู้กู้ช าระหน้ีตามความในสญัญาน้ี ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ เลือกฟ้องบงัคบัคด ีณ ศาลแพ่ง 
กรุงเทพมหานคร ได้ 
 ผู้กู้เข้าใจข้อความในหนังสือน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค ์จงึได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน 
 

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

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………..พยาน (ลงชื่อ)……………………………………………………เจ้าหน้าที่เทศบาล 
 

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

    เลขทะเบยีนที…่……..………………  
 

 (รายการตอ่ไปนีเ้จ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานเทศบาล จ ากัด กรอกเอง) 
 

 1. สมาชิกผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือน………………….……บาท มีหน้ีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้นเงินคงเหลือ.....……..……………บาท 
 

    หน้ีเงินกู้สามัญต้นเงินคงเหลือ……………………...…บาท เงินได้รายเดือนคงเหลือ………………………………….………..…บาท 
 

 2. ตรวจสอบถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมัติให้กู้เงินได ้จ านวน……………………บาท (………………………………………………………) 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………....…เจ้าหน้าที่สินเชื่อ     (ลงชื่อ)………………………………………………………ผู้ตรวจสอบ 
    (……………………………………………..…………….)         (……………………………………………..…………….) 
   วันที่………………………………………………………        วันที่………………………………………………………… 
             

 (ลงชื่อ)……………………………………………………………………ผู้อนุมัต ิ
 

(…………………………………………..……………………..) 
 

วันที…่………………………………………………………… 
 

 

 
ข้าพเจ้า……………………………………………………………….…...
ได้รับเงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
เทศบาล จ ากัด จ านวน.......………………………………....บาท 
ไปถูกต้องแล้ว 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้รับเงิน 
        (....…………….…….………………………………) 

 
ผู้ให้กู้ได้จ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง จ านวน......................................บาท 
 
โดย   เงินสด   โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ 
 
(ลงชื่อ)……….……………………………………………………………ผู้จ่ายเงนิ 
        (......………………………………………………………………) 
        วันที…่…………………………………………………………… 
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รับที…่………………………………………... 
 

วันที่……………………………………………
… 

 
 

คําขอกู และหนังสือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
 ขาพเจา (ผูขอกู).................................................เกิดวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .............อายุ.............ป 
สมาชิกเลขทะเบียนที.่.................................. £ เปนขาราชการ ตําแหนง........................................................... ระดับ................... 
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง......................................... £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง.............................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ.......................บาท สังกัด กอง.....................................สํานัก................................เทศบาล...............................  
บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขที่............................วันออกบัตร.........................................วันหมดอายุ...................................... 
ออกโดย..........................จังหวัด.......................... บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££ 
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ................................ ออกโดย.....................................จังหวัด.......................................  
ที่อยูท่ีทํางาน................................................เลขท่ี..................หมูที่...............ถนน..............................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย…………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขท่ี...................หมูที.่.............. 
ถนน...................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย………….….โทรศัพทบาน.............................โทรศัพทที่ทํางาน.............................. โทรศัพทมือถือ................................. 
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ไดทําหนังสือกูเงินใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพ่ือเปน
หลักฐานดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ผูกูขอกูเงินจากผูใหกูและไดรับเงินกูจากผูใหกู จํานวน.........................บาท (..........................................................) 
ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกูถือวาผูกูไดรับเงินครบถวนแลวในวันที่ผูใหกูโอนเงินจํานวนดังกลาว
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู 
 ขอ 2. ผูกูตกลงวาจะชําระหนี้ตามขอ 1 เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน (ยกเวนงวดสุดทาย) ทุกวันส้ินเดือนของทุกเดือน 
จํานวน (ตวัอักษร)........................................งวดเดือน ต้ังแตเดือนถัดจากเดือนท่ีไดรับเงินกูเปนตนไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู 
พรอมดอกเบี้ยในอัตราท่ีผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน หากภายหลังวันทําสัญญานี ้ ผูใหกู
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบ้ียตามสัญญานี้ ในอัตราดอกเบีย้ที่มีการเปล่ียนแปลงไดทันท ีโดยผูใหกู
ไมตองแจงการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกผูกูแตอยางใด 
 ขอ 3. ในเวลานี้ผูกูไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ขอ 4. เมื่อผูกูไดรับเงินกูแลว ผูกูตกลงยินยอม ดังนี้ 
           4.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวนเงินงวด
ชําระหนี้ในขอ 2 เพื่อชําระหนี้สงใหแกผูใหกูกอนเจาหนี้รายอื่น ๆ 
         4.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูที่ขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืน โดยส้ินเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
         4.3 ถาผูกูประสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามท่ีแจงไวขางตนหนังสือนี ้ ผูกู
จะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหกูทราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซ่ึงผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จส้ินเสียกอน 
         4.4 หากผูกูลาออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกูจะจัดการ
ชําระหนี้สินซึ่งผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่ผูใหกูกําหนด 
 

เลขที่คําขอกู……………………………………..… 
 

เลขที่สัญญา...…………………………………..... 

เข ียนท ี ………………………...…………………...… 
ว ันท ี ………………………………............…………

(โปรดพลิก) 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
(แกไข 18 มิถุนายน 2563) 
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         4.5 กรณีตามขอ 4.3 และขอ 4.4 หากผูกูไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จส้ินตามท่ีกลาวมาขางตน ผูกูยินยอมให 
ผูใหกูหักเงินคาหุนของผูกูท่ีมีอยูกับผูใหกูชําระหนี้ไดทันท ีและยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอผูใหกูใหเสร็จส้ินเสียกอน 
 ขอ 5. บรรดาหนงัสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกูตามท่ีอยูที่ทํางานหรือท่ีอยูปจจุบันท่ีผูกูไดแจงไว
ในขางตนของสัญญานี้ หรือท่ีอยูที่ผูกูไดแจงการเปล่ียนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกูไดรับ
และทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของผูใหกูแลวโดยชอบ 
 ขอ 6. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหผูกูชําระหนี้ตามความในสัญญานี ้ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกู เลือกฟองบังคับคดี ณ ศาลแพง 
กรุงเทพมหานคร ได 
 ผูกูเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยาน 
 

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

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

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

    เลขทะเบียนที…่……..………………  
 

 (รายการตอไปน้ีเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กรอกเอง) 
 
 1. สมาชิกผูขอกูมีเงินไดรายเดือน………………….……บาท มีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตนเงินคงเหลือ.....……..……………บาท 
 

    หนี้เงินกูสามัญตนเงินคงเหลือ……………………...…บาท เงินไดรายเดือนคงเหลือ………………………………….………..…บาท 
 

 2. ตรวจสอบถูกตองแลวเห็นควรอนุมัติใหกูเงินได จํานวน……………………บาท (………………………………………………………) 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………………....…เจาหนาที่สินเช่ือ     (ลงช่ือ)………………………………………………………ผูตรวจสอบ 
    (……………………………………………..…………….)         (……………………………………………..…………….) 
   วันท่ี………………………………………………………        วันที่………………………………………………………… 
             

 (ลงช่ือ)……………………………………………………………………ผูอนุมัติ 
 

(…………………………………………..……………………..) 
 

วันที…่………………………………………………………… 
 

 
 
ขาพเจา……………………………………………………………….…...
ไดรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด จํานวน.......………………………………....บาท 
ไปถูกตองแลว 
 
(ลงช่ือ)…………………………………………………………ผูรับเงิน 
        (....…………….…….………………………………) 

 
ผูใหกูไดจายเงินครบถวนถูกตอง จํานวน......................................บาท 
 
โดย  5 เงินสด  5 โอนเขาบัญชีธนาคารของผูกู 
 
(ลงช่ือ)……….……………………………………………………………ผูจายเงิน 
        (......………………………………………………………………) 
        วันท่ี……………………………………………………………… 
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