
 

                   ค ำขอกู้เงนิฉุกเฉนิ 

เขียนท่ี..................................................... 

วันท่ี........................................................................ 
 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 
 

  ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................. 

ต าแหน่ง.................................................สังกัด (อบต./ทต.)................................................ได้รับเงินได้รายเดอืน.............................บาท  

เบอร์โทรศัพท์.............................................  ขอเสนอค าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจา้ขอกู้เงินของสหกรณ์ฯ  จ านวน...............................บาท (.....................................................................) 

โดยจะน าไปใชเ้พื่อการ........................................................................................................................................................... 

2. ข้าพเจา้ขอเบิกเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..................................เลขที่บัญชี......................................... 

โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้าม)ี 

3. ถ้าข้าพเจา้ไดร้ับเงินกู้ ข้าพเจา้ขอสง่เงินกู้คนื จ านวน.........งวด ดังนี ้(โปรดระบุจ านวนงวด ผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 10 งวด) 
    งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดอืน มกราคม....... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน กุมภาพันธ์...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน มีนาคม...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน เมษายน...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน พฤษภาคม...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน มถิุนายน...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน กรกฎาคม...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน สิงหาคม...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน กันยายน...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน ตุลาคม...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน พฤศจกิายน...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 

       งวดท่ี..........ภายในวันสิน้เดือน ธันวาคม...... ต้นเงิน........................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้ 
 

                                                                        ลงชื่อ........................................................ผู้กู้  

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

                                                                                                      ลงชื่อ........................................................พยาน 

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

 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ี ควำมเห็นของผู้มอี ำนำจ 

 

  ผู้ขอกู้มีวงเงินกู้ฉกุเฉิน              จ านวน...............................บาท 

  เห็นสมควรอนุมัติวงเงินกูฉุ้กเฉนิ  จ านวน................................บาท 

 

ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

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

 วันที่..................................................... 

 

  อนุมัติวงเงินกู้  จ านวน..............................................บาท 

  ไม่อนุมัติเพราะ.............................................................. 
 

ลงชื่อ...............................................ประธานฯ/ผู้จัดการ 

              (...............................................) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

        วันที่................................................ 

หนังสือกู้ที่................................ 

ลงวันที่..................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้กู้มีเงินรายได้คงเหลือสุทธิ 

   เพียงพอให้หักได้ครบถ้วน 

   ไม่เพียงพอให้หัก 

ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าหน่วยงานผูเ้บกิเงิน    

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



 

 

 

 

หนังสอืสัญญำเงินกูฉุ้กเฉนิ 
 

ท่ี.................../..................... 
 

ท าที่.................................................. 

 วันท่ี.................เดอืน............................พ.ศ............... 
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...........................................................................เป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  สมาชกิเลขทะเบียนท่ี...................................ขา้ราชการ/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างตามภารกิจ

หรือพนักงานทั่วไป  ต าแหนง่.................................................................................สังกัด.....................................................

เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................ซึ่งตอ่ไปน้ี  เรียกว่า  “ผู้กู”้  ได้ท าหนังสอืเงินกู้ฉกุเฉนิไว้ให้แก่สหกรณอ์อมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ซึ่งตอ่ไปน้ีเรียกว่า “ผู้ให้กู”้ เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี ้

  1. ผู้กู้ได้กูเ้งินจากผู้ใหกู้้ 2 เท่าของเงินเดอืนแตไ่มเ่กินจ านวน  100,000  บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 2.  ผู้กู้จะช าระหนีเ้งินกู้ตามขอ้ 1.ให้แกผู่้ให้กู้ทุกสิน้เดอืนของทุกเดือนหลังจากรับเงินกู้เป็นต้นไป เป็นจ านวน ไม่เกิน 

10 งวด ผู้กู้ตกลงจะส่งคนืต้นเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ......................... ตอ่ปี ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีผู้ให้กู้  

มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้   ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ท้ังนี้

ผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้า 

3.  หนังสือเงินกู้ฉุกเฉินมีอายุหนึ่งปี นับตั้งแต่วันท่ีท าหนังสือกู้นี้ เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าว หากผู้กู้และให้  

กู้มิได้บอกเลิกสัญญาให้ถือว่าหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินนั้นมีการต่ออายุออกไปอีกคราวละหนึ่งปีตลอดไป ในกรณีมี 

เหตุอันสมควรอาจบอกเลิกหนังสือกู้เงินฉุกเฉินก็ได้ และผู้กู้ตกลงจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักต้อง

ค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ 

 4.   ผู้กู้ตกลงยนิยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงินเดอืนหรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการหรือนายจ้างจะพึงจ่าย

ให้ผู้กู้หักเงินดังกล่าวช าระหนี้เป็นงวดรายเดอืนทุกวันสิ้นเดอืนแก่ผู้ให้กู้ 

 5.    หากผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้บังคับของผู้ให้กู้ ถ้าผู้กู้ไม่จัดการช าระคืนเงินกู้พร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันที ผู้กู้

ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือน หรือบ านาญ หรือบ าเหน็จ หรือเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือเงินกองทุน

ส ารองเลีย้งชีพ หรอืเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างจะพึงจ่ายให้ผู้กู้หักเงินดังกล่าวช าระคืนตน้เงินกู้และดอกเบ้ียให้แก่ผู้ให้

กู้ให้เสร็จสิ้นก่อนเจ้าหนี้รายอื่นได้ 

ผู้กู้ได้อ่านและเขา้ใจข้อความในหนังสือเงินกู้ฉุกเฉินแลว้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ตามวัน เดือน ปี 

ท่ีระบุไว้ขา้งต้น 

 

(ลงช่ือ).............................................ผู้ให้กู้  (ลงช่ือ)...................................................ผู้กู้ 

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

 
 

(ลงช่ือ)........................................พยาน (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) (ลงช่ือ)...................................................พยาน (ฝ่ายผู้กู้) 

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

                    

 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินเงินช ำระหน้ี 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ำกัด  
 

                                                                                          เขียนท่ี.......................................................... 

                                                                          วันท่ี.............เดอืน..............................พ.ศ. ..................... 
 

ข้าพเจ้า..............................................................................................................................อายุ.............................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน................................... รับราชการหรืองานประจ าในต าแหนง่.............................................................

ได้กูเ้งินประเภทเงินกู้ฉุกเฉินจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด   เมื่อวันท่ี..........................................

จ านวนเงิน..............................................บาท (.............................................................................)  นัน้  เป็นสมาชกิสหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด    เลขทะเบียนสมาชกิที่.................................. มคีวามประสงค์ให้ส่วนราชการ

หักเงิน และส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด   ท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชกิ    จึงมหีนังสือให้ยินยอมไว้กบั 

ส่วนราชการผู้เบิก   ดังนี ้

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทาง

ราชการตามจ านวนท่ีสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแตล่ะเดอืน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือ

เงินอื่นใดแล้วแตก่รณใีห้สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนขา้พเจ้าทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณขี้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอื่นใด  ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้

จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนัน้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนขา้พเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว 

(ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก ่สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือ

บางส่วนเวน้แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสอืจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏิบัติราชการใหม่หั กเงินต่างๆ ตามหนังสือ

ยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท า

หนังสือยนิยอมฉบับใหม่ 

หนังสือยนิยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมด

แล้วตรงตามเจตนารมณ ์ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ให้ถ้อยค า              (ลงช่ือ)........................................พยาน (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) 

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

(ลงช่ือ)................................................พยาน (ฝ่ายผู้กู้)       

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



 

 

เอกสำรกำรยื่นกู้ฉุกเฉนิ 

 

- ค าขอกูฉุ้กเฉินตามแบบของสหกรณ ์1 ฉบับ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบับ 

- ส าเนาทะเบยีนบ้าน 1 ฉบับ 

- สลิปเงนิเดือน 1 เดือน (เดือนล่าสดุ) 

- หน้า Bookbank 

 

 

**** หมำยเหตุ  ****       ให้สมำชกิเขียนจ ำนวนงวดทีป่ระสงค์จะส่งในข้อ 3   ส่วน  

                                    ข้อ 3.1  ไม่ต้องเขียน ส ำหรบัเจ้ำหนำ้ที่  


