
 

 

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

เขียนที…่……………………………………………………. 
วันที่ ……….... เดือน …………………….…..…. พ.ศ……………… 

 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด 
ข้าพเจ้า ………….……………………….……………………………………………..……… สมาชิกเลขทะเบียนที่ ……………………………………….…....…… 

ตำแหน่ง …………………………………… สังกัด ………………..………………………… ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ….……………………หมู่ที่ ............…...…… 
ถนน ………………………...........…… ตำบล / แขวง ………...........…...………………………… อำเภอ / เขต ……..................……………..…………… 
จังหวัด…….....……………………......... ไปรษณีย์ ………................………โทรศัพท์ ……............…………………………… 

ขอทำหนังสือกู้เงินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ซึ่งต่อไปน้ีในหนังสือกู้เงินน้ีจะใช้คำว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปน้ี  
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจำนวน ………………………….........… บาท ( ……….....................……………………………………… )
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ .................................. ต่อปี 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้
ตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอชำระคืนหนี ้เง ินกู้ เป็นรายเดือน งวดละ .................................. บาท  ต้นเง ินพร้อมดอกเบี ้ย  ตั ้งแต่วันสิ้น
เดือน…………………………… เป็นต้นไป 
 ข้อ 4 ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงิน
ได้อื่นของข้าพเจ้า หักจำนวนเงินงวดชำระหน้ีซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์น้ัน จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าเพ่ือส่งต่อสหกรณ์
ด้วย ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ชำระหน้ีตามหนังสือกู้
เงินสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินน้ีโดยสิ้นเชิงแล้ว  
 ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไป
จากสหกรณ์น้ีเป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาท่ีให้ไว้ 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า  ถ้าข้าพเจ้าขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับหรือออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจำหรือถูกเรียกคืนเงินกู้ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอัน
ถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง และจัดการชำระหน้ีสินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงเวลาท่ีกำหนดตามข้อ 3 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหน้ีสินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินสะสมสำหรับข้าราชการ 
บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือ
นายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพ่ือชำระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้  
 ข้อ 7 เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมใช้มูลค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนี้และมูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้นใน
อนาคตน้ัน ให้สหกรณ์ใช้วิธีการหักกลบลบหน้ีเต็มจำนวนกับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายให้ข้าพเจ้าได้ก่อนทันที 
 ข้อ 8 หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  หากมิได้แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ เมื่อสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่ตามท่ีแจ้งไว้แก่สหกรณ์ ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยัง
ไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าว 
 ข้อ 9 ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหน้ีอยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นำเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
ได้รับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญาน้ี เป็นเจตนาของ
ข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหน้ี โดยให้สหกรณ์มีอำนาจที่จะดำเนินการหักกลบลบหน้ีได้ 
 
 

 
 

อนุญาตให้กู้ได้ …………………….........…… บาท
ลงช่ือ……….............………………… ผู้บังคับบัญชา 
 

คำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความ ตามรายการที่
กำหนดไว้ในแบบคำขอนี้ ด้วยลายมือตนเอง หาก
กรอกข้อความผิด ให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อกำกับ 

 

หนังสือกู้ ที่ ฉ ..................../............................ 
วันที่ .................../...................../.................... 
 
 



 
 ข้อ 10 ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น  มอบไว้ให้สหกรณ์ หน่วยงานต้นสังกัด และ
สำหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินน้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 

……………………………………………………… ผู้ขอกู้ 
 

……………………………………………………… พยาน 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………………… เลขสมาชิก ……………...........................…………… โทรศัพท์ ………...……........…………
ได้รับเงินกู้จำนวน ………………….....................… บาท ( ……………......….......…………………… ) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที ่ …...…/…...…/…...… 

 
……………………………………………………… ผู้รับเงิน 

                                                 (ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์) 
 
 
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว 
 
 

……………………………………………………… เจ้าหน้าทีเ่งินกู้ 
……… / ……… / ……… 

 

ขอรับเงินกู้ 
       เงินสด 
       บัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ฯ    เลขท่ี…………………………………………………………………….. 
       บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด       เลขท่ี…………………………………………………………………….. 
      หมายเหตุ : กรณีให้ผ ู ้อ ื ่นดำเนินการยื ่นกู ้ฉ ุกเฉินแทน  รับเง ินกู ้ผ่านบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ฯ               
หรือ  บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด  เท่านั้น 

 

 

สำหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 
 

……………………………………………………… ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ 
……… / ……… / ……… 

      
 

……………………………………………………… ประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ 
……… / ……… / ……… 

      
  



หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินฉุกเฉิน 
 

เขียนที่ …………….................……………………………… 
 

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

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..………… สมาชิกเลขทะเบียนที่ …….....……....………… อายุ ……….......……… ปี 
เลขประจำตัวประชาชน …………............……………………… ตำแหน่ง ….........…………............……………… สังกัด ……………..........……………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ …….........…… หมู่ที่ …........…… ถนน ……...……...………..…………… ตำบล/แขวง ………….....……………………………… 
อำเภอ/เขต …...........……………..………… จังหวัด …........…..........………… รหัสไปรษณีย์ ………............……… โทรศัพท์ …………………………………… 
ได้ทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  ซึ่งต่อไปน้ีในหนังสือค้ำประกันน้ีจะใช้คำว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปน้ี  
 ข้อ 1 ตามท่ีสหกรณ์ได้ให้………................................………………………………………กู้เงนิ จำนวนเงินกู้……………….....………………… บาท   
( .………………………………………………………… ) ตามหนังสือเงินกู้ฉุกเฉินที ่…………… / …………. ลงวันที่ …………....…………… และผู้กู้ได้รับเงินไป
จากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี ้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหน้ีน้ันด้วย  
 ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล่าวตามข้อ 1   และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหน้ี อัตราดอกเบี้ย  
และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้ฉุกเฉินน้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ันๆ 
ทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว  
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ    ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจาก
การค้ำประกันรายน้ี จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำ
ประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า  หัก
จำนวนเงิน ณ ที่จ่าย ชำระหน้ีซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทำ
หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์  และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป   ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตาม
หนังสือกู้เงินฉุกเฉินที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วย 
งานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหน้ีจนสิ้นเชิง  
 ข้อ 6 หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  หากการเปลี่ยนที่อยู่
ดังกล่าวมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ เมื่อสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่ตามท่ีแจ้งไว้แก่สหกรณ์ ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่า
หนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าว  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ำประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ  
 

ลงชื่อ ………………………………………….…………… ผู้ค้ำประกัน 
(……………………………………..………………) 
 

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



 ขั้นตอนการยื่นเอกสาร 
1. สมาชิกสามารถรับขอหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ที ่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด    

และสำนักงานสาขาสวรรคโลก  หรือดาวน์โหลดผ่าน www.sktcoop.com 
2. สมาชิกสามารถทราบสิทธิ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ทันทีท่ีหน้าเคาเตอร์ 

 

เอกสารแนบหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้  กรณีใช้บัตรข้าราชการ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน 
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน  กรณีใช้บัตรข้าราชการ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน 

3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนจากต้นสังกัด 
4. สำเนาหน้าสมุดบัญชีกรุงไทย (กรณีมีความประสงค์โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร) 

 


