
 

 

รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 

       ช่ือผูกู..................................................................................................เลขทะเบียน.............................. 
       ผูกูโปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองตรวจสอบ 
 

เอกสารท่ียื่นตอสหกรณฯ ชองตรวจสอบ 
มี ไมม ี

1. รายการเอกสารที่ย่ืนตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เอกสารฉบับน้ี)   
2. คําขอกูและหนังสือกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม    
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาที่มีช่ือบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก  
   ประเภทออมทรัพย ของธนาคารกรุงไทย ตามที่กรอกขอมูลไวในคําขอกูและหนังสือกูเงินกู 
   เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม 

  

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ    
5. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ - นามสกุล)   
6. สําเนาทะเบียนบานผูกู   
7. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
8. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับลาสุดของผูกู (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูบังคับบัญชา สําหรับผูกู 
    มีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไป ใหรับรองสําเนาถูกตอง 
    ดวยตนเอง) 

  

9. แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ    
สมาชิกสังกัดกองการศึกษา   

10. หนังสือรับรองไมมีหน้ีสินกับสหกรณออมทรัพยคร ู   
 
 หมายเหตุ 
 1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีช่ือในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง 
 2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือช่ือที่เหมือนกันทั้งหมด 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู 
 4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกูลงลายมือช่ือกํากับการแกไขน้ัน และหามใชนํ้ายาลบคําผิด 
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คําขอกู และหนังสือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม 

 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 
 ขาพเจา...........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน........................................พ.ศ. .............อายุ..........ป 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง............................................................... ระดับ................... 
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง..........................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด........................................... บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี....................... 
วันออกบัตร..............................วันหมดอายุ................................ออกโดย.......................................จังหวัด........................................  
บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร..........................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย.............................จังหวัด................................... ท่ีอยูท่ีทํางาน........................................... 
เลขท่ี..................หมูท่ี.................ถนน...................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................... 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย……………….. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ถนน............................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย……………………. 
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทท่ีทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ...........................................
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกู” ไดทําหนังสือกูเงินใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกู” เพ่ือเปน
หลักฐานดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ผูกูขอกูเงินจากผูใหกูเปนวงเงินจํานวน................................บาท (...........................................................................) 
         ผูกูยินยอมใหผูใหกูเปลี่ยนแปลงวงเงินตามขอน้ี โดยไมตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา 
 ขอ 2. ผูกูยอมโอนหน้ีคงเหลือจากหนังสือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีคางอยูกอนมาเปนหน้ีคงเหลือของวงเงินกูตามขอ 1 
 ขอ 3. ผูกูมีสิทธิเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ไดแตหน้ีคงเหลือรวมกับจํานวนเงินกูท่ีผูกูขอเบิกตองไมเกินวงเงินกูตามขอ 1 โดยผูกู
ทํารายการกูเงินท่ีเคร่ืองเบิกถอนเงินสดของธนาคารกรุงไทย เพ่ือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใหกู เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย 
ของผูกู ธนาคารกรุงไทย สาขา..................................................................................บัญชีเลขท่ี ££££££££££ 
ชื่อบัญชี............................................................ เม่ือผูกูไดรับเงินจากการทํารายการดังกลาวแลวในวันใด ใหถือเปนหลักฐานวาผูกู
ไดรับเงินจากผูใหกูแลวในวันน้ัน และผูกูตกลงยินยอมใหธนาคารกรุงไทยหักคาธรรมเนียม การใหบริการจากบัญชีเงินฝากดังกลาว 
 ขอ 4. ผูกูตกลงวาจะชําระหน้ีตามขอ 1 เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน (ยกเวนงวดสุดทาย) ทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
จนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้นภายใน 20 งวดเดือน นับจากวันท่ีผูใหกูโอนเงินคร้ังสุดทายเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกู พรอมดอกเบี้ย
ในอัตราท่ีผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระเปนรายวัน หากภายหลังวันทําสัญญาน้ี ผูใหกูเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบี้ยตามสัญญาน้ี ในอัตราดอกเบี้ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดทันที โดยผูใหกูไมตองแจงการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกผูกูแตอยางใด 
 ขอ 5. ในเวลาน้ีผูกูไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ขอ 6. เม่ือผูกูไดรับเงินกูแลว ผูกูตกลงยนิยอม ดังน้ี 
         6.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวนเงินงวด
ชําระหน้ีตามขอ 4 เพ่ือชําระหน้ีสงใหแกผูใหกูกอนเจาหน้ีรายอ่ืน ๆ 

เลขท่ีคําขอกู……………………………...…… 
 

เลขท่ีสัญญา.......................................... 

 

รับท่ี………………………………………... 
วันท่ี………………………………………… 

เขียนท่ี…………………...…………………...… 
วันท่ี………………………………............……

(โปรดพลิก) 
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         6.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด  ๆดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูท่ีขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืน โดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
         6.3 ถาผูกูประสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามท่ีแจงไวขางตน ผูกูจะตองแจงเปน
หนังสือใหผูใหกูทราบ และจัดการชําระหน้ีสิน ซ่ึงผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
         6.4 หากผูกูลาออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกูจะจัดการ
ชําระหน้ีสินซ่ึงผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีผูใหกูกําหนด 
         6.5 กรณีตามขอ 6.3 และขอ 6.4 หากผูกูไมจัดการชําระหน้ีสินใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวมาขางตน ผูกูยินยอมให 
ผูใหกูหักเงินคาหุนของผูกูท่ีมีอยูกับผูใหกูชําระหน้ีไดทันที และยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใด
ท่ีทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพ่ือสงชําระหน้ีตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
 ขอ 7. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกูตามท่ีอยูท่ีทํางานหรือท่ีอยูปจจุบันท่ีผูกูไดแจงไว
ในขางตนของสัญญาน้ี หรือท่ีอยูท่ีผูกูไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือคร้ังหลงัสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกูไดรับและ
ทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของผูใหกูแลวโดยชอบ 
 ขอ 8. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหผูกูชําระหน้ีตามความในสัญญาน้ี ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกู เลือกฟองบังคับคด ีณ 
ศาลแพง กรุงเทพมหานคร ได 
 

 ผูกูเขาใจขอความในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน 
 
    (ลงชื่อ)………………………………………………………………........ผูขอกู 
 

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

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

    เลขทะเบียนท่ี………..………………  
 

 
(รายการตอไปน้ีเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง) 

 
 1. สมาชิกผูขอกูมีเงินไดรายเดือน………………………บาท   มีหน้ีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตนเงินคงเหลือ...........……………บาท 
 

    หน้ีเงินกูสามัญตนเงินคงเหลือ………………………..…บาท เงินไดรายเดือนคงเหลือ………………………….…………….……บาท 
 
 2. ตรวจสอบถูกตองแลวเห็นควรอนุมัติใหกูเงินได จํานวน…………………บาท (…………………………………………………………) 
 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………....…เจาหนาท่ีสินเชื่อ     (ลงชื่อ)………………………………………………………ผูตรวจสอบ 

 

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

   วันท่ี………………………………………………………        วันท่ี………………………………………………………… 
             

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………………ผูอนุมัต ิ

 

(…………………………………………..……………………..) 
 

วันท่ี…………………………………………………………… 


