
 
 

 
 
 
 

ค ำขอและหนังสือกู้เงนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน 
 

 
เขียนท่ี  ………………………………………. 

วนัท่ี ……… เดือน …………………… พ.ศ. ………… 
 

เรียน    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตราด  จ ากดั 
  ขา้พเจา้ ……………………………………………………….………………….….. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ………….……...…. 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง ………….............…………...……...… สงักดัหรือโรงเรียน …....……..............……………..…
อ าเภอ……........……....………..…ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน........…………….……บาท ขอเสนอค าขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์  จ านวน ……...………… บาท (…………..…………....................................…...………..) 
โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการดงัต่อไปน้ี ………………………………………………………………...………………..…….. 
 ขอ้ 2.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งเงินกูคื้น  ดงัน้ี 

(1)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………… ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(2)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………... ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(3)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………… ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(4)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………... ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(5)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………... ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(6)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………... ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(7)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………... ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(8)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………... ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(9)  ภายในวนัส้ินเดือน ……………..………... ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
(10)  ภายในวนัส้ินเดือน …………..………... ตน้เงิน ……………….………… บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
ขอ้ 3.  เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ดงัน้ี 

 3.1  ยินยอมให้ผูบ้ ังคบับัญชา  หรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้รายเดือนของขา้พเจา้ท่ีได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินได ้            
รายเดือนของขา้พเจา้  ตามจ านวนงวดช าระหน้ีขอ้ 2  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 

 3.2  ยอมให้ถือวา่  ในกรณีใดๆ  ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ให้เงินกูท่ี้ขอกูไ้ปจากสหกรณ์เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืน 
โดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที   โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
 3.3  ถา้ประสงค์จะขอลาออก  หรือยา้ยจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้บังคับของสหกรณ์  จะแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจะจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน   ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้  
เม่ือขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินสะสม  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใด  ในหลกัาานท่ีทางราชการหรือ
หน่วยงานเจา้สงักดัจะจ่ายเงินให้แก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินดงักล่าว  หกัเงินช าระหน้ีพร้อมดว้ยดอกเบ้ียส่งช าระหน้ี
ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้  

………………………………………..… ผู้ขอกู้ 
(………………………………………...) 
 
………………………………………..… พยำน 
(………………………………………...) 
 
………………………………………..… พยำน    (โปรดพลกิ) 
(………………………………………...) 

 

ควำมเห็นผู้บังคบับัญชำช้ันต้น 
ควรอนุญำตให้กู้ได้ 

 
……………………………………………… 

(……………………………………………) 
ต ำแหน่ง …………………………………… 

หน่วยงำน/โรงเรียน ………………………… 
อ ำเภอ ……………………………….……… 

 

หนังสือกู้ที่ ………….../…………........ 
 

วนัที่ ………/ ………….. / …….….. 
 

ค ำรับรองของเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงินของโรงเรียน 
ยินดีควำมร่วมมือหักเงิน  ณ  ท่ีจ่ำยได้ไม่เกิน
เดือนละ...................................................บำท 
 

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

เอกสารแนบ 
   - สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดโดยใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงิน
หรือผูบ้งัคบับญัชาเซ็นรับรอง 
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(รำยกำรต่อไปนีเ้จ้ำหน้ำทีข่องสหกรณ์กรอกเอง) 
จ านวนเงินกู ้…………………………………………………….. บาท 

จ ำกดัวงเงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

เงินได้รำยเดือน 
ต้นเงินกู้สำมัญ   

คงเหลอื 
ต้นเงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

คงเหลอื 
จ ำกดัวงเงินกู้ 

จ ำกดัวงเงินกู้ 
คงเหลอื 

     
 
 

 1.  ผูข้อกู ้ เคยผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือ ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่  
             เคย              ไม่เคย 

 2.  ขอ้ช้ีแจงอ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………..……. 
 เห็นควร อนุมติั ไม่อนุมติั 

    

 ……………………………………………..… เจ้ำหน้ำที ่
 เงินเดือน   80 % =   ………………… บาท 
 ส่งสหกรณ์เดือนละ =   ………………… บาท 
 คงเหลือเงินเดือน =   ………………… บาท 
          พอ               ไม่พอ 

 เห็นควร อนุมติั ไม่อนุมติั 
 ……………………………………………..… ผู้จัดกำร 
 
 

 

 ขา้พเจา้ผูกู้ ้ มอบอ านาจให ้………………………………………..... ต าแหน่ง ……………………………… 
สังกดั ………………………………………………………………………… เป็นผูรั้บเงินกูต้ามหนงัสือน้ีแทนขา้พเจา้ 
 

 ……………………………………………..… ผู้กู้ (ลำยเซ็น) 
 

 ……………………………………………..… ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 

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

 ……………………………………………..… พยำน 
  (………………………………………………..)  
 
 ขา้พเจา้ ………………………………………………. ไดรั้บเงินกู ้ จ  านวน …………………..………… บาท 
(……………………………………………….……..) ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  ณ วนัท่ี …………/ …………/ ………. 
 
 ……………………………………………..… ผู้รับเงิน 
                     (ตอ้งลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์) 
  

 ……………………………………………..… เจ้ำหน้ำทีก่ำรเงิน 
 

ค ำเตอืน 
 ถ้ำท่ำนมอบฉันทะให้ผู้อืน่มำรับเงนิแทน  
โปรดฝำกบัตรประจ ำตวัของท่ำนไปกบัผู้รับเงนิ
แทนท่ำนด้วย เพือ่แสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ 

หลกัฐำนผู้กู้ / ผู้รับเงนิ 

บัตรประจ ำตวั ………………………………… 

เลขที่ ………………………………………...… 

จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้ 

เงินเดือน  80% =   ………………… บาท 
หกัทุกรายการ =   ………………… บาท 


