เลขที่คาขอกู้……………………………………..…
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เลขที่สัญญา...………………………………….....

รหัสแบบพิมพ์ 12 กุมภาพันธ์ 2558
(แก้ไข 18 มิถุนายน 2563)

รับที่…………………………………………...
วันที่……………………………………………
…

คาขอกู้ และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด

เขียนที่………………………...…………………...…
วันที่………………………………............…………
………

ข้าพเจ้า (ผูข้ อกู้).................................................เกิดวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .............อายุ.............ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................  เป็นข้าราชการ ตาแหน่ง........................................................... ระดับ...................
 เป็นลูกจ้างประจา ตาแหน่ง.........................................  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง.............................................
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ.......................บาท สังกัด กอง.....................................สานัก................................เทศบาล...............................
บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่............................วันออกบัตร.........................................วันหมดอายุ......................................
ออกโดย..........................จังหวัด.......................... บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ ---
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ................................ ออกโดย.....................................จังหวัด.......................................
ที่อยู่ที่ทางาน................................................เลขที่..................หมู่ที่...............ถนน..............................ตาบล/แขวง............................
อาเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย…์ ………….. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...................หมู่ท.ี่ ..............
ถนน...................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย…์ ……….….โทรศัพท์บ้าน.............................โทรศัพท์ที่ทางาน.............................. โทรศัพท์มือถือ.................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ก”ู้ ได้ทาหนังสือกูเ้ งินให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ผู้ให้ก”ู้ เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ขอกู้เงินจากผู้ให้กู้และได้รบั เงินกู้จากผู้ให้กู้ จานวน.........................บาท (..........................................................)
ไปถูกต้องแล้ว กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินครบถ้วนแล้วในวันที่ผู้ให้กู้โอนเงินจานวนดังกล่าว
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้
ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงว่าจะชาระหนี้ตามข้อ 1 เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน (ยกเว้นงวดสุดท้าย) ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
จานวน (ตัวอักษร)........................................งวดเดือน ตัง้ แต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจานวนเงินที่กู้
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราทีผ่ ู้ให้กู้กาหนด โดยจะจ่ายดอกเบีย้ จากต้นเงินค้างชาระเป็นรายวัน หากภายหลังวันทาสัญญานี้ ผู้ให้กู้
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กยู้ ินยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ในอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทันที โดยผู้ให้กู้
ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่ผู้กู้แต่อย่างใด
ข้อ 3. ในเวลานี้ผู้กไู้ ม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่าง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินยั
ข้อ 4. เมื่อผู้กู้ได้รับเงินกู้แล้ว ผู้กู้ตกลงยินยอม ดังนี้
4.1 ยินยอมให้ผบู้ ังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ หักเงินได้รายเดือนของผู้กตู้ ามจานวนเงินงวด
ชาระหนี้ในข้อ 2 เพื่อชาระหนี้ส่งให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ
4.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับผู้ให้กู้ ข้อ 18 ให้ถือว่าเงินกู้ทขี่ อกู้ไปจากผู้ให้กู้ อันเป็นถึงกาหนด
ส่งคืน โดยสิ้นเชิงพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
4.3 ถ้าผู้กปู้ ระสงค์จะขอลาออก โอน (ย้าย) หรือออกจากราชการหรืองานประจาตามที่แจ้งไว้ข้างต้นหนังสือนี้ ผู้กู้
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กทู้ ราบ และจัดการชาระหนี้สิน ซึ่งผู้กมู้ ีอยู่ต่อผู้ให้กใู้ ห้เสร็จสิ้นเสียก่อน
4.4 หากผู้กลู้ าออก หรือถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด ผู้กจู้ ะจัดการ
ชาระหนี้สินซึง่ ผู้กมู้ ีอยู่ต่อผู้ให้กใู้ ห้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผู้ให้กกู้ าหนด
(โปรดพลิก)

-24.5 กรณีตามข้อ 4.3 และข้อ 4.4 หากผู้กไู้ ม่จัดการชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวมาข้างต้น ผู้กยู้ ินยอมให้
ผู้ให้กหู้ ักเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่กับผู้ให้กู้ชาระหนี้ได้ทันที และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชาระหนี้ต่อผู้ให้กใู้ ห้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ข้อ 5. บรรดาหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าว
เป็นหนังสือ ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้กู้โดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ทางานหรือที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้
ในข้างต้นของสัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งการเปลีย่ นแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้และผู้กู้ได้รับ
และทราบหนังสือติดต่อทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ
ข้อ 6. ในการใช้สิทธิทางศาลบังคับให้ผู้กชู้ าระหนี้ตามความในสัญญานี้ ผู้กตู้ กลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ เลือกฟ้องบังคับคดี ณ ศาลแพ่ง
กรุงเทพมหานคร ได้
ผู้กู้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………………………........ผู้ขอกู้
(……………………………………………....………………….....)
(ลงชื่อ)……………………………………………………………..พยาน
(………………………………………......………………)

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

เลขทะเบียนที…่ ……..………………

(รายการต่อไปนีเ้ จ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จากัด กรอกเอง)
1. สมาชิกผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือน………………….……บาท มีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้นเงินคงเหลือ.....……..……………บาท
หนี้เงินกู้สามัญต้นเงินคงเหลือ……………………...…บาท เงินได้รายเดือนคงเหลือ………………………………….………..…บาท
2. ตรวจสอบถูกต้องแล้วเห็นควรอนุมัติให้กู้เงินได้ จานวน……………………บาท (………………………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………………………………....…เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(……………………………………………..…………….)
วันที่………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………………ผู้ตรวจสอบ
(……………………………………………..…………….)
วันที่…………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………………………………ผู้อนุมัติ
(…………………………………………..……………………..)
วันที…่ …………………………………………………………

ข้าพเจ้า……………………………………………………………….…... ผู้ให้กู้ได้จ่ายเงินครบถ้วนถูกต้อง จานวน......................................บาท
ได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
เทศบาล จากัด จานวน.......………………………………....บาท โดย  เงินสด
 โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้
ไปถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)……….……………………………………………………………ผู้จ่ายเงิน
(ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้รับเงิน
(......………………………………………………………………)
(....…………….…….………………………………)
วันที…่ ……………………………………………………………

เลขที่คําขอกู……………………………………..…
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เลขที่สัญญา...………………………………….....

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558
(แกไข 18 มิถุนายน 2563)

รับที…่ ………………………………………...
วันที่……………………………………………
…

คําขอกู และหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ระบุสถานที่จัดทำเอกสาร
เขี ยนที………………………...…………………...…
ระบุวันที่/เดือน/ปี
วั นที………………………………............…………

ตัวอย่าง

ขาพเจา (ผูขอกู).................................................เกิดวันที่..............เดือน..................................พ.ศ. .............อายุ.............ป
สมาชิกเลขทะเบียนที.่ .................................. £ เปนขาราชการ ตําแหนง........................................................... ระดับ...................
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง......................................... £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง.............................................
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ.......................บาท สังกัด กอง.....................................สํานัก................................เทศบาล...............................
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่............................วันออกบัตร.........................................วันหมดอายุ......................................
ออกโดย..........................จังหวัด.......................... บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ................................ ออกโดย.....................................จังหวัด.......................................
ที่อยูที่ทํางาน................................................เลขที.่ .................หมูที่...............ถนน..............................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย… ………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที.่ ..................หมูท.ี่ ..............
ถนน...................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย… ……….….โทรศัพทบาน.............................โทรศัพทที่ทํางาน.............................. โทรศัพทมือถือ.................................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ไดทําหนังสือกูเงินใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปน
ให้สมาชิกระบุวงเงินกู้ ถ้าไม่ระบุสหกรณ์จะอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดให้
หลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูกูขอกูเงินจากผูใหกูและไดรับเงินกูจากผูใหกู จํานวน.........................บาท (..........................................................)
ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกูถือวาผูกูไดรับเงินครบถวนแลวในวันที่ผูใหกโู อนเงินจํานวนดังกลาว
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ขอ 2. ผูกูตกลงวาจะชําระหนี้ตามขอ 1 เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน (ยกเวนงวดสุดทาย) ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
จํานวน (ตัวอักษร)........................................งวดเดือน ตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่ไดรับเงินกูเปนตนไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู
พรอมดอกเบี้ยในอัตราทีผ่ ูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน หากภายหลังวันทําสัญญานี้ ผูใหกู
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ในอัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไดทันที โดยผูใหกู
ไมตองแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกผูกูแตอยางใด
ขอ 3. ในเวลานี้ผูกูไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ 4. เมื่อผูกูไดรับเงินกูแลว ผูกูตกลงยินยอม ดังนี้
4.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวนเงินงวด
ชําระหนี้ในขอ 2 เพื่อชําระหนี้สงใหแกผูใหกูกอนเจาหนี้รายอื่น ๆ
4.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูที่ขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืน โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
4.3 ถาผูกูประสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามที่แจงไวขางตนหนังสือนี้ ผูกู
จะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหกทู ราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งผูกูมีอยูตอผูใหกใู หเสร็จสิ้นเสียกอน
4.4 หากผูกูลาออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกูจะจัดการ
ชําระหนี้สินซึ่งผูกูมีอยูตอผูใหกใู หเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผูใหกกู ําหนด
(โปรดพลิก)

-24.5 กรณีตามขอ 4.3 และขอ 4.4 หากผูกูไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวมาขางตน ผูกูยินยอมให
ผูใหกูหักเงินคาหุนของผูกทู ี่มีอยูกับผูใหกูชําระหนี้ไดทันที และยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอผูใหกใู หเสร็จสิ้นเสียกอน
ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกตู ามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ผูกูไดแจงไว
ในขางตนของสัญญานี้ หรือที่อยูที่ผูกูไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกูไดรับ
และทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของผูใหกูแลวโดยชอบ
ขอ 6. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหผูกูชําระหนี้ตามความในสัญญานี้ ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกู เลือกฟองบังคับคดี ณ ศาลแพง
กรุงเทพมหานคร ได
ผูกูเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………………………........ผูขอกู
(……………………………………………....………………….....)
สมาชิกต้้องลงลายมือชือ

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

(ลงชื่อ)……………………………………………………เจาหนาที่เทศบาล
(.…………………………………………………………..)

ตัวอย่าง
เลขทะเบียนที…่ ……..………………

(รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กรอกเอง)

1. สมาชิกผูขอกูมีเงินไดรายเดือน………………….……บาท มีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตนเงินคงเหลือ.....……..……………บาท
หนี้เงินกูสามัญตนเงินคงเหลือ……………………...…บาท เงินไดรายเดือนคงเหลือ………………………………….………..…บาท
2. ตรวจสอบถูกตองแลวเห็นควรอนุมัติใหกูเงินได จํานวน……………………บาท (………………………………………………………)

(ลงชื่อ)…………………………………………………....…เจาหนาที่สินเชื่อ
(……………………………………………..…………….)
วันที…่ ……………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………………ผูตรวจสอบ
(……………………………………………..…………….)
วันที่…………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………………………………………ผูอนุมัติ
(…………………………………………..……………………..)
วันที…่ …………………………………………………………

ขาพเจา……………………………………………………………….…... ผูใหกูไดจายเงินครบถวนถูกตอง จํานวน......................................บาท
ไดรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด จํานวน.......………………………………....บาท โดย 5 เงินสด
5 โอนเขาบัญชีธนาคารของผูกู
สมาชิกต้้องลงลายมือชือ
ไปถูกตองแลว
(ลงชื่อ)……….……………………………………………………………ผูจายเงิน
(ลงชื่อ)…………………………………………………………ผูรับเงิน
(......………………………………………………………………)
(....…………….…….………………………………)
วันที…่ ……………………………………………………………

