
 

 

 

 

 

                                                                 ค ำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
เขียนที่...............................................................  
วนัที่.............. เดือน.....................พ.ศ................ 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทมุธานี  จ ากดั 
 ขา้พเจ้า................................................................................................สมาชิกเลขทะเบีย นที่......................................................... 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง ..............................................................อบต. / เทศบาล.............................................................. 
ไดร้ับเงินได้รายเดือน...........................................บาท  โทร..................................................ขอเสนอค าขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินดงัต่อไปนี้  

ขอ้ ๑.  ขา้พเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์  จ านวน.............................บาท (.................... ......................................................................) 
อตัราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ทีใ่ช้อยู่ในขณะที่ตอ้งช าระหนี้ตามหนังสือกู้นี้   โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดงัน้ี  
......................................................................................... ....................................................... ....................................................................... 

ขอ้ ๒.  ถา้ขา้พเจา้ไดร้ับเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งเงินกูคื้น  ดงัน้ี 
(๑) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๒) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๓) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน.................................... ............บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๔) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๕) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน.................... ............................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๖) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๗) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๘) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๙) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๑๐) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๑๑) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

(๑๒) ภายในวนัส้ินเดือน..........................................ต้นเงิน................................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบ้ีย 

ขอ้ ๓.  เมื่อขา้พเจ้าได้รับเงินกู้แลว้  ขา้พเจ้ายอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ดงัน้ี  

๓.๑  ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา  หรือเจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินได้รายเดือนของขา้พเจ้า  ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  

หักเงินได้รายเดือนของขา้พเจ้า  ตามจ านวนงวดช าระหนี้ขอ้ ๒  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 

๓.๒  ยอมให้ถือว่าในกรณีใดๆ  ดงักล่าวในขอ้บังคบัของสหกรณ์ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย

ส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทนัที  โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว ้

๓.๓  ถา้ประสงค์จะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้บงัคับของสหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์

ทราบ  และจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหน้ีให้เสร็จส้ินตามที่กล่าวขา้งต้น  เมื่อ

ขา้พเจ้าได้ลงช่ือรับเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินสะสม  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินกบข.  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด  ในหลกัฐานที่

ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกดัหรือนายจ้าง  จะจ่ายเงินให้แก่ขา้พเจ้า  ขา้พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินดงักล่าว  หักเงินช าระหนี้

พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได้ 

..................................................................ผูข้อกู้ 

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

..................................................................พยาน 

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

..................................................................พยาน 

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

หนังสือกู้ที่.............................................. 
วนัที่........................................................ 
บญัชีเงินกู้ที่............................................ 

รับที่.............................................................. 
วนัที่................./....................../..................... 



 
(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์) 

จ านวนเงินกู.้.........................................บาท 
จ ำกัดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

เงินไดร้ายเดือน 
ตน้เงินกูส้ามญั 

คงเหลอื 
ตน้เงินกูฉุ้กเฉิน 

คงเหลอื 
จ ากดัวงเงินกู ้ จ ากดัวงเงินกู ้

คงเหลอื 

     
 
หมายเหตุ      ๑.  ผูข้อกู ้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ 
   
 เคย ไม่เคย 
                     ๒. ขอ้ช้ีแจงอื่นๆ.................................................................................................................. .............. 
                          เห็นควร  อนุมตัิ / ไม่อนุมตั ิ
                         ............................................................เจา้หน้าที่ 
                         อนุมตัิ / ไม่อนุมตั ิ
                          ...........................................................ประธาน / รองประธาน / ผูจ้ดัการ / ผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจ  

 

ขา้พเจา้ผูกู้ม้อบอ านาจให้........................................................................ต าแหน่ง.................................... 
สังกดั............................................................................เป็นผูร้ับเงินกูต้ามหนังสือกู้แทนขา้พเจา้ 

 
                     ค ำเตือน 

           ถ้าท่านมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นรับเงินแทน                                                                    ......................................................ผูกู้ ้
           โปรดฝากบตัรประจ าตวัของท่านไปกับผูรั้บเงิน                                                  ......................................................รับมอบอ านาจ  

           แทนท่านด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี                                                                        ......................................................พยาน 
                                                                                          (.....................................................) 

                                                                                                                                 ......................................................พยาน 
          บตัรประจ าตวั.........................................................                                                  (.....................................................) 
        เลขท่ี........................................................................ 
 

ขา้พเจา้..............................................................................ไดร้ับเงินกู ้ จ านวน......................................บาท 
(....................................................................)  ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  ณ  วนัที่............/.................../...................... 

 
                                                                                       ......................................................ผูร้ับเงิน 
           (....................................................) 
                                                                        ตอ้งลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อหน้าเจา้หน้าที่ของสหกรณ์ 
 

                                                จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้...............................................................เจา้หน้าที่การเงิน 



 

 
ใช้ส าหรับผูกู้ ้

 
หนังสือแสดงเจตนำ 

ยินยอมให้หักเงินได้รำยเดือนหรือเงินได้ที่อ่ืนที่พึงได้รับจำกรำชกำร 
 

เขียนที่.............................................................. 
วนัที่................................................................. 

 

เร่ือง  ยินยอมให้หักเงินเพื่อช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี  จ ากดั 
เรียน  .......................................................................................(หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกดั)  

 

ตามที่ขา้พเจา้.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่................................
รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง.......................................................ไดกู้เ้งินประเภทเงินกู.้..................................... 
จากสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี  จ ากดั  เมื่อวนัที่ .........................................................................  
จ านวนเงิน ............................. บาท (.........................................................................................................) น้ัน 

ขา้พเจา้ขอท าบนัทึกฉบบัน้ีไวเ้พื่อแสดงเจตนาว่า  เมื่อขา้พเจา้ไดร้ับเงินกูจ้ากสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วน
ทอ้งถิ่นปทุมธานี  จ ากดั   แล้วขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้ังคบับญัชาหรือเจา้หน้าที่ผูจ่้ายเงินเดือน   เงินปี  หรือเงินได้อื่นใด  
ในลกัษณะเดียวกนัของขา้พเจ้า  หักเงินดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีให้กับสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี  
จ ากัด  โดยยินยอมให้หักช าระหน้ีได้ตลอดไป  และจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวน้ัน  จนกว่าจะช าระหน้ี
ครบถว้น  หากยงัช าระหน้ีไม่ครบถว้น  และประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง  จะตอ้งไดร้ับความยินยอม
จากสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี  จ ากดั  ก่อน 

 

ลงช่ือ ........................................................ผูแ้สดงเจตนาในความยินยอม 

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

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

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

 

หมายเหตุ  ฉบบัน้ีใช้แนบกบัค าขอกู ้
 

 

 

 

 



 

 

วิธีกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนำ 
1. เมื่อสมาชิกยื่นค าขอกูเ้งินประเภทฉุกเฉิน  ประเภทสามัญ  ประเภทพิเศษ  สมาชิกผู้ยื่นค ้าขอกู้เงินตอ้งแนบ

หนังสือแสดงเจตนายินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนหรือเงินไดอ้ื่นที่พึ่งไดร้ับจากราชการ  ตามแบบที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นปทุมธานี  จ ากดั  ก าหนดโดยตน้ฉบับให้ยื่นต่อหน่วยงานตน้สังกัด  ที่จ่ายเงินเป็นผูเ้ก็บรักษาได ้ 
ส าเนายื่นพร้อมหนังสือเงินกูข้องผูกู้เ้งิน 

2. ให้ยื่นค าขอกูก้รอกรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 2.1  ให้ระบุสถานที่เขียนหรือพิมพ ์ ตามที่ผูย้ื่นค าขอกูป้ฏิบตัิราชการหรืองานประจ า 
 2.2  ให้ระบุ  วนั  เดือน  ปี  ที่ผูย้ื่นค าขอกูเ้ขียนหรือพิมพ์ 
 2.3  ให้เรียนหัวหน้าหน่วยงานตน้สังกดัที่จ่ายเงินของผูย้ื่นค าขอกู้ 
 2.4  ให้ระบุช่ือผูย้ื่นค าขอกู ้ เลขทะเบียนสมาชิก  ต าแหน่ง  ประเภทของเงิน  (ประเภทฉุกเฉิน 

        ประเภทสามญั  ประเภทพิเศษ  กูเ้งินประเภทใดก็ให้ระบุลงไป)  วนัที่ลงในค าขอกูแ้ละ 
                     จ านวนเงินที่ยื่นขอกู ้
 2.5  ให้ลงช่ือผูแ้สดงเจตนาให้ความยินยอม  (ผูย้ื่นค าขอกู)้ 
 2.6  ให้ลงช่ือพยาน  2  คน  ที่ไม่ใช่ผูย้ื่นค าขอกู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




