
 
ค ำขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ท ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครบูึงกำฬ  จ ำกัด 
วันที่ .............. เดือน ...................................... พ.ศ. ................ 

 
เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกำฬ  จ ำกัด 
 
 ข้าพเจ้า...........................................................................................  สถานภาพปจัจุบัน  (   ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) หมา้ย  อายุ.............. ปี 
ต าแหน่ง............................................. เลขทะเบียนที่.......................... โรงเรียน/หน่วยงาน.............................................. อ าเภอ........................... จังหวัดบึงกาฬ 
โทรศัพท์ (มือถือ)................................................. โทรศัพท์(บ้าน).......................................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................. 
ได้รับเงินเดือนอัตรา........................................... บาท  ขอเสนอค าขอกู้เพื่อเหตุฉกุเฉินดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินจากสหกรณ์จ านวน.......................................... บาท (................................................................................)  โดยจะน าไปใช้เพื่อ
การดังต่อไปนี้  (ชี้แจงเหตุฉกุเฉินที่ท าให้จ าเป็นต้องขอกู้เงิน) ................................................................................................. 

ข้อ  2.  ถ้าขา้พเจา้ได้รับเงินกู้  ข้าพเจา้ขอส่งเงินกู้คืนภายในวันสินเดือน................. พ.ศ. ............ ถึงวันสิ้นเดือน................. พ.ศ. .................ขอช าระ
หนี้แบบ  (กำเครื่อง √ หน้ำข้อทีต่้องกำร) 
(  ) แบบสหกรณ์  ส่งต้นเงินเท่ากันทุกงวด  และดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งนี้คงเหลือแต่ละงวด 
(  ) แบบธนำคำร  ส่งต้นรวมดอกเบีย้ จ านวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี ้เงินที่ช าระหนี้จะหักสว่นหนึ่งเป็นดอกเบี้ย
ก่อน  สว่นที่เหลือจึงน าไปหกัต้นเงิน 

ข้อ  3.  ในกรณีที่สหกรณ์ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ผู้กู้ตกลงยนิยอมให้สหกรณ์ฯเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามประกาศของ
สหกรณ์ฯทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ไม่จ าเป็นจะตอ้งแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหนา้ 

ข้อ  4.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายอมรับผกูพันตามข้อบังคับ  ระเบยีบ  และมติของสหกรณ์ฯ  ดังนี้ 
(1) ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเดือนของข้าพเจา้ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินเดือนของข้าพเจ้าตามจ านวนงวด

ช าระหนี้  ข้อ  2  เพือ่ส่งต่อสหกรณ์ฯ 
(2) ยอมให้ถือว่าในกรณีใดๆ  ดังกล่าวในขอ้บังคับข้อ  14  ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ย

ในทันที  โดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
(3) หากขา้พเจ้าประพฤติผิดสัญญากู้ฉบับนีข้้อหนึ่งข้อใด  หรือส่วนหนึ่งส่วนใด  ขา้พเจ้ายินยอมให้ถอืว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิกและหนี้ถึง

ก าหนดช าระคืนในทันที  โดยผูกู้้จะไม่ยกเหตุข้ออ้างใดๆ มาเป็นข้อต่อสูก้ับสหกรณ์ฯอีก และตกลงยินยอมรับผิดในอัตราดอกเบี้ยของต้นเงินที่ค้างช าระตาม
ประกาศของสหกรณ์ฯ ณ วันที่คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้ผู้กูอ้อกจากสหกรณ์ฯ จนกวา่จะช าระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิน้ 

(4) ในกรณีที่ข้าพเจ้าขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯหรือประสงค์จะขอลาออกขา้พเจ้าตกลงจะช าระหนี้ที่ค้างอยู่กับ
สหกรณ์ฯให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงินเดือน  เงินค่าเงินสะสม  เงินบ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพ  หรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่
พึงได้รับหักส่งช าระหนี้พร้อมดอกเบีย้แก่สหกรณ์ฯให้เสร็จสิ้นได้ 

(5) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมน าเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ณ ปัจจุบันตามทะเบยีนหุ้น  และทีจ่ะมีต่อไปในอนาคตกบัสหกรณ์ฯมาค้ าประกัน
การกู้เงินของข้าพเจา้  ในกรณีเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ  ขา้พเจ้ายินยอมให้น าเงินค่าหุ้นของขา้เจ้ามาหักกลบลบหนี้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับ
สหกรณ์ฯได้ 
 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้กู้ 
  (................................................) 

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

       (................................................................) (สมาชิกสหกรณ์)         (....................................................................) (สมาชิกสหกรณ์) 
 
 

 โปรดพลิก 

 ค ำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตาม
รายการทีก่ าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้ด้วยลายมอืของ
ตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน 

  ส าหรับสมาชิก กรณีการเปลี่ยนค าน าหน้านาม
จาก นางสาว เป็น นาง หรือเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้
แนบหนังสือรับรองของนายทะเบียนดว้ย มิฉะนั้น
สหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณา 



หน้า2 
 

 

 
 
 
 
 

กำรรับเงิน (มี 2 ข้อ โปรดเลือก 1 ข้อ) 
 

ข้อ  1.  ผู้กู้รับเงินด้วยตนเอง ข้อ  2.  ผู้กู้มอบอ ำนำจรับเงิน 
โปรดให้เครื่องหมำย  √  หน้ำข้อที่ต้องกำร  และลงชื่อรับเงิน  
(   ) 1. รบัเงินสดที่ส ำนักงำนสหกรณ ์
 

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

 
(ลงชื่อ) ........................................................ ผู้จ่ายเงิน 

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

(   ) 2. รบัเงินโดยโอนเข้ำบญัชีเงินฝำก 
(   ) ธนาคาร................................................. สาขา....................................... 
เลขที่บัญชี........................................................................................................ 
(   ) สหกรณ์   เลขที่บัญชี.............................................................................. 
 
         ลงชื่อ.............................................................ผู้รับเงิน     
               (.............................................................) 
 
         ลงชื่อ............................................................ผู้จ่ายเงิน  
               (.............................................................) 
 
         ลงชื่อ............................................................พยาน 
               (.............................................................) 
 
         ลงชื่อ...........................................................พยาน 
               (.............................................................) 
 
      อนึ่ง กรณีฝากเงินเข้าบัญชธีนาคาร  ข้าพเจ้ายินยอมผกูพันตนเป็น
ลูกหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีดังกลา่ว
เรียบร้อยแล้วและกรณีธนาคารเรียกค่าธรรมเนียมฝากเงินข้าพเจา้ยินยอมให้
หักเงินได้ตามอัตราของธนาคาร 

   ขา้พเจ้าขอมอบอ านาจให้สมาชกิสหกรณ์ฯ  ตามรายชื่อตอ่ไปนี้เป็นผู้รับ
เงินตามหนังสือกู้แทนข้าพเจา้ 

1.ชื่อ...................................................... สมาชิกเลขที่...................... 
ร.ร./หน่วยงาน............................................... อ าเภอ................................... 

  
2.  ชื่อ.................................................... สมาชิกเลขที่.......................  

ร.ร. /หน่วยงาน............................................... อ าเภอ.................................. 
 
    ลงชื่อ............................................................. ผู้กู้/ผู้มอบอ านาจ 
          (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ............................................................. ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน 
          (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ............................................................. ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับเงิน 
          (...................................................................) 
 
    ลงชื่อ...............................................................ผู้จ่ายเงิน 
          (....................................................................) 
 
    ลงชื่อ...............................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ์) 
          (....................................................................) 
 
    ลงชื่อ...............................................................พยาน (สมาชิกสหกรณ์) 
          (....................................................................) 
 
หมำยเหต ุ1. กรณีมอบอ านาจให้เพือ่นสมาชิกรับแทนระบุชือ่เพียงคนเดียว 

2. กรณีมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่การเงิน สพท.เขต รับเงินแทน 
ระบุชื่อรับเงิน  2  คน 
กำรรับเงิน  ขอใหแ้สดงบัตรประจ าตัวผูกู้้  และผู้รับมอบอ านาจ/ผู้รับแทน 
 

 
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ ์
(   ) ควรอนุมัติให้กูจ้ านวน ......................................................... บาท (...........................................................................................................) 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ (ข้อชีแ้จง) ............................................................................................................................................................................. 
 
 
    (ลงชื่อ) ................................................................... เจ้าหน้าที่ 
            ................../............................../................... 
 
 (   ) อนุมัติ   (   ) ไม่อนุมัติ  (ลงชื่อ) .................................................................... ผู้อนุมัติ 
           (......................................................................) 

บัตรประจ ำตัว 
ผู้กู ้  (   ) ขา้ราชการ   (   ) บัตรที่หน่วยงานออกให้   (   ) ประชาชน   เลขที่........................................................ หมดอายุ.................................... 
ผู้รับมอบอ ำนำจ   (   ) ข้าราชการ   (   ) บัตรที่หน่วยงานออกให้   (   ) ประชาชน   เลขที่................................................... หมดอายุ.............................. 


