
 

 
 

 
คําขอและสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

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

 

เรียน  คณะกรรมการพิจารณาเงินกู 
 

 ขาพเจา........................................................................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที.่.............................. 
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง.......................................................สังกัด..................................โทรศัพท....................... 
ไดรับเงนิไดรายเดือน .............................................. บาท  ขอเสนอคําขอกูเงนิเพื่อเหตุฉุกเฉินดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงนิของสหกรณ  จํานวน..................................บาท (....................................................................) 
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังนี้       ¨  ใชจายสวนตัว       ¨  ใชจายในครอบครัว       ¨  อื่นๆ……………………………………. 
 ขอ 2. ถาขาพเจาไดรับเงนิกู  ขาพเจาขอสงเงนิกูคืน  ดังนี้  
        (1) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
        (2) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
        (3) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
        (4) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย      
        (5) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
        (6) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
        (7) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
        (8) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
        (9) ภายในวันส้ินเดือน...........................................เงินตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
       (10) ภายในวันสิ้นเดือน...........................................เงนิตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
       (11) ภายในวันสิ้นเดือน...........................................เงนิตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย 
       (12) ภายในวันสิ้นเดือน...........................................เงนิตน......................................บาท  พรอมดวยดอกเบี้ย      
 ขอ 3. เมื่อขาพเจาไดรับเงนิกูแลว  ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ  ดังนี้ 
  3.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา  หรือเจาหนาที่ผูจายเงิน ไดรายเดือนของขาพเจา  ที่ไดรับมอบหมายจาก
สหกรณ หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ตามจํานวนงวดชําระหนี้ ขอ 2 เพื่อสงตอสหกรณ 
  3.2 ยอมใหถือวา  ในกรณีใดๆ ดังกลาวในขอบังคับของสหกรณ  ใหเงินกูที่ขอกูไปจากสหกรณเปนอันถึง
กาํหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว 
  3.3 ถาประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการ  หรืองานประจําตามขอบังคับของสหกรณจะแจงเปน
หนังสือใหสหกรณทราบ  และจัดการชําระหน้ีซึ่งมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน   ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้เสร็จสิ้น
ตามที่กลาวขางตน  เมื่อขาพเจาไดลงช่ือรับเงินเดือน   คาจาง   เงินสะสม  บําเหน็จบํานาญ   เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด    
ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกดัหรือนายจาง   จะจายเงินใหแกขาพเจา   ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่  
ผูจายเงนิดังกลาว  หักเงินชําระหน้ีพรอมดวยดอกเบี้ยสงชําระหน้ีตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 
 

ลงช่ือ .......................................................................... ผูขอกู 

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

 

 
 

เริ่มใชตั้งแตวันที่  12 พฤษภาคม 2564 

** คําเตือน  ** โปรดกรอกขอความใน
หนัง สือ สัญ ญ า นี้ ใ หค รบถว น เ พื่อคว า ม
รวดเรว็และประโยชนของทานเอง 
 

หนังสือกูท่ี ...................................... 
วันท่ี ............../................/.............. 
บัญชีเงินกูท่ี..................................... 
 

  ¨       โอนเงินเขาบัญชีผูกู 
  ¨       รับเปนเงินสดโดยผูกู 

v เอกสารสําหรบัการยื่นกู (รบัรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ)  
- สาํเนาบัตรประชาชนผูกู และคูสมรส (ถาม)ี 
- สาํเนาบัญชธีนาคารกรุงไทย 
- สาํเนาสลปิเงินเดือน ณ เดือนปจจุบัน 

 

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

 

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

 ** ในกรณีที่ สอ.พด. ปรบัอัตรา
ดอกเบี้ย ขาพเจายินยอมใหปรบั
อัตราดอกเบี้ยได โดยไมตองแจง
ใหขาพเจาทราบลวงหนา 



 

 
 

 

 

(สําหรับเจาหนาที่ของสหกรณ)  
 

จํานวนเงินกูฉุกเฉิน...........................................บาท 

 

 

 

เงินไดรายเดือน 
 

จํานวนเงิน 
ที่อนุมัต ิ

หัก  

คงเหลือจาย 
 

เงินเดือนสุทธ ิ
 

 

หนี้เกาฉุกเฉ ิน 
 

คาเบี้ยประกัน 
      

หมายเหต ุ: 1. ผูขอกู  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้  หรอืขาดสงเงินคาหุนรายเดอืนหรอืไม 
    ¨  เคย    ¨  ไมเคย 
  2. ขอช้ีแจงอื่นๆ    .............................................................................. 
      เหน็ควร        ¨  อนุมัติ   ¨  ไมอนุมัต ิ
    ................................................................................ เจาหนาท่ี 

¨  อนุมัต ิ   ¨  ไมอนุมัต ิ

    ................................................................................ผูจัดการ/ผูท่ีไดรบัมอบหมาย 

 
(สําหรับสมาชิก) 

 
ขาพเจาขอใหโอนเงินกูฉุกเฉินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขา …………………………………………………. 

ช่ือบัญชี ............................................................................... บัญชีเลขที ่......................................................................... 
จํานวนเงิน ........................................................ (...........................................................................................................) 
 

 
 

 ขาพเจา.......................................................................... ไดรบัเงินกู  จํานวน .......................................... บาท 
(.............................................................................) ไปเปนการถูกตองแลว  ณ วันท่ี ............... / ............... / ............... 

 

 
 
 
 
 

บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ / บัตรลูกจางประจํา 
เลขที่ ........................................................................... 
 

ตองเปนลายมือชื่อในการรับเงนิตอหนาเจาหนาที่ของสหกรณ 
จายเงนิถูกตองแลว ......................................เจาหนาที่การเงนิ 

 

ลงชื่อ .................................................................... ผูรับเงนิ  
       (....................................................................) 



 

หมายเหตุ  :  พยานตองเปนสมาชิกสหกรณฯ  ทั้ง  2  คน 

 
 

หนังสอืใหคาํยินยอมหักเงินเดือน  คาจาง  บํานาญ  บําเหน็จ  บําเหน็จรายเดือน  หรือเงินอื่นๆ 
    

 เขียนที.่.................................................. 

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

 

อาศัยความตามมาตร 42/1  แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัต ิ สหกรณ ( ฉบับที ่2 ) 
พ.ศ. 2553 

 ขาพเจา..........................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากดั    

สมาชิกเลขที่ ........................................................  ตําแหนง  ..................................................................................................
รับเงินเดือน  คาจาง  บํานาญ  บําเหน็จ  บําเหน็จรายเดือน  หรือเงินอื่นใด  ในสังกดักรมพัฒนาที่ดิน    จึงทําหนังสือใหคํา
ยินยอมไวกบัสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากดั  ดังน้ี 

 1.  ขาพเจายินยอมใหกรมพัฒนาที่ดิน  หรือหนวยงานอื่นใดที่ขาพเจาปฏบิัติหนาที่อยู   หรือผูที่ไดรับมอบหมายหัก
เงนิเดือน  คาจาง  เงนิบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  เงนิบําเหน็จรายเดือน  เงนิบําเหน็จตกทอด  หรือเงินอื่นใด  ที่ขาพเจามีสิทธิ
ไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน   หรือหนวยงานอื่นใด   ที่ขาพเจาปฏบิัติหน าที่อยู  เพื่อชําระหนี้เงนิกู   ดอกเบี้ย  เงินฝาก  คาหุน
ประจําเดือน  หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนา ที่ดิน  จํากัด   ใหแกสหกรณฯ  ตามจํานวนที่สหกรณฯ  
แจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 

 2.  ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหคํายินยอมฉบับน้ี   เวนแตสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน   จํากดั   จะใหคํา
ยินยอม 

 

     ลงช่ือ ......................................................... สมาชิกผูใหคํายินยอม 

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

ลงช่ือ ......................................................... พยาน 

           ( .......................................................... ) สมาชิกเลขที่ ............... 

ลงช่ือ ......................................................... พยาน 

           ( .......................................................... ) สมาชิกเลขที่ ............... 

 

 


