
 
 
 
 

  

 

เลขที่รับ.................................................. 
วันที่........../......................../.................. 
เจ้าหนา้ที่รับ.......................................... 

ผู้กู้ประสงค์ให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ดังน้ี โปรดเลือก 
โดย [  ] รับเงินสดด้วยตนเอง  [  ] รับเช็คด้วยตนเอง 
[  ] โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ธนาคาร..................................... 
สาขา............................................................................................. 

เลขท่ี ……………………………………………………………… 
กรณีโอนขอส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

เขียนที่................................................................... 

(ลงช่ือ).............................................................. เจ้าหน้าที ่

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

(ลงช่ือ)..................................................ผช.ผจก./หน.ฝ./หน.ง. 
        (.................................................) 

(ลงช่ือ)...............................................ผจก./ผช.ผจก. 

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

                             ใช้ผ่านระบบ ATM   
 

วันที่...........เดือน............................. พ.ศ............... 

      
 หลักฐานประกอบการกู้พรอ้มรบัรองส าเนา 
 

  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ 
  หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี้ 
  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บัตรประชาชน 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และค าสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 
  หน้าสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
หมายเหตุ :  
1. ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ด้วยหมึกสีน้ าเงิน 
2. กรณีที่มีการแก้ไข ให้ใช้วิธีขีดท้ิงและลงนามก ากับ (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด) 

 เสนอ ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 

   ได้ตรวจค าขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉนิแล้ว เหน็ควรอนุมัติใหกู้้ได้จ านวน ....................................................... บาท 
    

          อนุมัติ   

 
  (ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

ผู้กู้ได้ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนในอัตราเดือนละ ...................................................... บาท  ขณะนี้ผู้ขอกู้มีหุ้นในสหกรณ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ....................................................................................................... บาท 

ผู้กู้มีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ [  ] พิเศษ .................................................... บาท  [  ] สามัญ .............................................................. บาท   [  ] ฉุกเฉิน ................................................................. บาท 
ผู้กู้ช าระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน   ต่อเนื่อง   ไม่ต่อเนื่อง  ข้อชี้แจงอื่น ๆ ............................................................................... 
 
 
 
 
 

การรับเงิน 
                                        

 ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจ านวนเงิน..................................................บาท  (.................................................................................................) ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 

         (ลงชื่อ).............................................................. ผู้กู้/รับเงิน 
                 (.............................................................) 
                 …............ /.......................... /................ 
 ผู้ให้กูไ้ด้จ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว จ านวนเงิน .................................. บาท     โดย [  ] เงินสด   [  ] เช็คเลขที่ ...................................   ลงวันที่ .......... เดือน..................... พ.ศ. ............... 
[  ] โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ ธนาคาร............................................... สาขา....................................................... เลขที่………………………………………………………………………. 
 

         (ลงชื่อ)................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
                 (...............................................................) 

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

         (ลงชื่อ)................................................................ ผู้บังคับบัญชา 
       (................................................................) 

                    ต าแหน่ง (หัวหน้าฝ่าย/ช านาญการ) ระบุ.......................................................................... 

             ความเห็น.................................................................................................................................. 

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

ค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  

ข้าพเจ้า.............................................................................................  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ----   อายุ................ ปี  
ทะเบียนสมาชิกเลขที ่ ..................   ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ .......................   ปัจจุบัน  เงินเดือน...................... บาท ต าแหน่ง........................................ สังกัด.................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...............   ถนน....................................  หมู่ที่........   ต าบล/แขวง..................................  อ าเภอ/เขต..............................................  จังหวัด............................................  
รหัสไปรษณีย์ ....................  โทรศัพท์  ............................................................  มือถือ ........................................... 
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” ขอเสนอค าขอและหนงัสือกู้เงินเพื่อเหตุฉกุเฉินไว้แกส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เป็นหลักฐานดังนี้ 

ข้อ 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจ านวน..............................................บาท (.......................................................................................................) เพื่อน าไปใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
[  ] ใช้จ่ายส่วนตัว   [  ] ใช้จ่ายในครอบครัว   [  ] การศึกษา   [  ] อื่นๆ (ระบุ)................................................................................... โดยผู้กู้ยินยอมให้น าหุ้นที่มีอยู่มอบให้ผู้กู้ไว้เป็นประกัน
เงินกู้จ านวนนี้ และผู้กู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติต่างๆ ของผู้ให้กู้ทุกประการ 

ข้อ 2.  ผู้กู้ตกลงว่าจะใช้คืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบ้ียเท่ากัน ในอัตราตามประกาศของผู้ให้กู้เป็นจ านวน ............... งวด (ไม่เกินสิบสองงวด)  โดยยินยอมให้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนของผู้กูต้ามจ านวนเงินงวดช าระหนี้เพื่อส่งช าระหนี้ให้แกผู่้ให้กู้ ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นจนครบถ้วนตามสัญญาและผู้กู้ให้สัญญา
ว่าจะช าระหนี้เงินกู้ เป็นงวดรายเดือนภายในวันสิ้นเดือน (ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป)  
 ข้อ 3.  หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกพึงได้รับจากสหกรณ์ เพื่อช าระหนี้ของผู้กู้ตามสัญญา 

ข้อ 4.  หากผู้กู้ปฏิบัติผิดนัดช าระหนีเ้งินกู ้หรือผิดสัญญาข้อใดขอ้หนึง่แล้ว ผู้ให้กู้อาจบอกเลิกสัญญาและท าการเรียกคืนเงินกู้ (เงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย) กับสมาชิกผู้กู้เงินคืนได้ทันที 
โด โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 

ผู้กู้ได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 

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

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 

สัญญาเลขท่ี ............................../.......................................... 
ลงวันท่ี ................./................................/............................. 

 (ลงช่ือ)............................................................. หน.งานเงินกู้ฉกุเฉิน 

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



ส าหรับผู้กู้ 
 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินช าระหนี้ 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 

 

 เขียนที่................................................................................................. 
 วันท่ี ............. เดือน ......................................... พ.ศ. ......................... 
 

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ.........ปี เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………………  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ท่ี .............  ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................ 
ต าบล/แขวง .................................................  อ าเภอ/เขต ...................... ......................... จังหวัด ................................................              
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี ................................................ มีความประสงค์
ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอม
ไว้กับส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับ จากทางราชการตาม
จ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่
กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหัก
เงินจากเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หัก
เงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน    
เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 

ข้อ 5. กรณีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ทราบเป็นหนังสือ 
โดยทันทีและยินยอมให้ส่วนราชการ/สถานที่ปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์แทนข้าพเจ้า    
ทุกเดือน โดยไม่จ าเป็นต้องท าหนังสือยินยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยนิยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ   

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาด้วยหมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 
 

หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้าและฉบับที่สามเก็บ
ไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 
 
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ให้ถอ้ยค า ลงช่ือ .............................................................. พยาน 
       (..............................................................)       (.............................................................) 
     ทะเบียนสมาชิก...................................... 
 

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

 

 

 



(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  
ส าหรับผู้กู้ 

 

หนังสือยินยอมให้ตดิตามทวงถามหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  

 

 เขียนที่................................................................................................. 
 วันท่ี ............. เดือน ......................................... พ.ศ. ......................... 
 

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ.........ปี เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………………  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ .............  ตรอก/ซอย .......................................... ...... ถนน ................................................ 
ต าบล/แขวง .................................................  อ าเภอ/เขต ............................................... จังหวั ด ................................................              
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี ................................................ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ,ผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด,
ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้,ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ 
ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้  พ.ศ.2558 กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

 

1. คู่สมรส    โทรศัพท์....................................................... 
2. บุตร    โทรศัพท์....................................................... 
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เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ     
การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
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