
 

 

คำขอและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ประเภทเพื่อการศึกษาสมาชิก 
วันท่ี ............... เดือน ............................. พ.ศ. ..................... 

เรยีน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย  วังเดิม  จำกัด 

 ขาพเจา ........................................................ สมาชิกเลขท่ี ...................... รับราชการในตำแหนง .................................................. 

หนวย ................................................... สังกัด …………………………………………… โทรศัพท .................................................... ขณะน้ีชวยราชการ

ในตำแหนง ……………………………………………………. หนวย ………………….……………….......... สังกัด .........…………..………………… ไดรับเงิน

รายไดเดือนละ ……………………………........... บาท    สถานภาพ ขณะยื่นคำขอกู         มีคูสมรส          ไมมีคูสมรส   ขอเสนอคำขอกูเงิน

เพ่ือเหตุฉุกเฉินประเภทเพ่ือการศึกษาของสมาชิก  ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1.  ขาพเจาขอกู เงินของสหกรณออมทรัพย วังเดิม จำกัด  จำนวน ............................................................บาท   

(......................................................................................................) โดยจะนำไปเปนคาใชจายเก่ียวกับการศึกษาของขาพเจา 

 ขอ 2.  ปจจุบันขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ  ฯ รวม ………..…........... หุน   เปนเงิน …………………………….......................บาท 

 ขอ 3.  ขาพเจามีหน้ีสินอยูกับสหกรณ ฯ ในฐานะผูกู  ดังตอไปน้ี 

  (1)  หนังสือกู ……………. ท่ี …………./……..….. วันท่ี ………….................. ตนคงเหลือ ……………..……...บาท 

  (2) หนังสือกู ……………. ท่ี …………./……........ วันท่ี ………….................. ตนคงเหลือ ………..…………...บาท 

 ขอ 4.  ถาสหกรณใหขาพเจากูเงินไดตามความประสงค  ขาพเจาขอผอนชำระเงินตนคืนพรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอย

ละ.......................ตอป ใหแกสหกรณฯ เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน ทุกเดือน งวดละ..............................บาท และงวดสุดทาย.....................บาท    

ชำระใหเสร็จสิ้นภายในเวลา.......................งวด  เริ่มตั้งแตเดือนท่ีสหกรณ ฯ   จายเงินกูใหขาพเจา 

 ขอ 5.  เมื่อขาพเจาไดรับเงินกูแลว  ขาพเจายอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ประกาศ และมติตาง ๆ ของสหกรณฯ 

ทุกประการดังน้ี 

 5.1  ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา  ท่ีไดรับมอบหมายจากสหกรณฯ

หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา  ตามจำนวนงวดชำระหน้ีขอ 4. เพ่ือสงตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม  จำกัด 

 5.2 ในกรณีท่ีขาพเจาตองลาออกจากสมาชิกสหกรณ ฯ ไมวากรณีใด ๆ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย 

วังเดิม จำกัด ขอ 39.  ใหถือวาหน้ีสินของขาพเจาถึงกำหนดตองสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบ้ียทันที      ไมคำนึงถึงเวลาท่ีตองสงคืน

ตามท่ีตกลงไวเดิม 

 5.3 ในกรณีท่ีขาพเจาจะตองลาออกจากราชการหรือโยกยายจากหนาท่ีราชการหรืองานประจำ  ขาพเจาสัญญา

วาจะแจงใหสหกรณ ฯ ทราบเปนลายลักษณอักษร  และจะจัดการชำระหน้ีซึ่งมีอยูกับสหกรณ ฯ ตามท่ีกลาวมาแลว  ขาพเจายินยอมให 

เจาหนาท่ีผูจายเงินเดือน  เงินคาจาง  เงินสะสมบำเหน็จ  เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีเปนของขาพเจาหักเงินไดสงชำระหน้ีพรอมดวย

ดอกเบ้ียใหแกสหกรณ ฯ น้ีทันทีท่ีรองขอ 
 

 ลงช่ือ……………………………….….………………...ผูขอกู 

 ลงช่ือ……………………………………….……….…...พยาน 

                                     ตำแหนง …………….…...............………………………. 

 

 

หนังสือกูท่ี…………………….…………….. 

วันท่ี…………………………………………… 

บัญชีเงินกูท่ี………………………………… 

คำเตือน   ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการท่ี

กำหนดไวในแบบคำขอกูนี้ดวยลายมือของตนเองโดย

ถูกตองและครบถวนมิฉะนั้นสหกรณจะไมรับพิจารณา 
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**ความเห็นและการพิจารณาของผูบังคับบัญชา (ระดับหัวหนากอง อัตรานาวาเอกหรือเทียบเทาข้ึนไป) 

ขาพเจาไดพิจารณาและตรวจสอบแลวมีความเห็นดังตอไปน้ี 

(1)  ผูขอกูมีพฤติการณซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรือไม                  มี                   ไมม ี

(2)  ผูขอกูมีหน้ีสินนอกจากสหกรณออมทรัพยวังเดมิ จำกัด               มี             ไมมี จำนวน……....……………บาท 

 (3)  ขอช้ีแจงอ่ืนๆ................................................................................................................................................................................... 

(4)  ขอพิจารณา             สมควรไดรับความกรุณาใหกู            ไมสมควรใหกู 

 

    ลายมือช่ือ ..................................................................... 

               (…………………………………………….) 

    ตำแหนง ...............………………………………………………… 

                                       …………/………../………. 

 

คำรับรองการหักเงินไดรายเดือนของเจาหนาท่ีการเงินตนสังกัด 

 

 ตามท่ี…..........……………………………………….ขอกูเงินสามญัจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เจาหนาท่ีการเงินได

ตรวจสอบแลวผูกูมีเงินไดรายเดือนเหลือเพ่ือชำระหน้ีแกสหกรณ ฯ ไดไมเกินเดือนละ ……………. บาท ซึ่งเจาหนาท่ีการเงินขอรับรอง

วาจะตัดเงินไดรายเดือนของ …………………………………………. สงสหกรณ ฯ ทุกเดือน ตามท่ีสหกรณ ฯ แจง และถายายสังกัดไปรับเงิน

ไดรายเดือน ณ สำนักงานแหงใหม จะแจงโอนหน้ีท่ีคางชำระท้ังหมดพรอมใบโอนอัตราเงินเดือนใหสังกัดใหมทันหักเงินเดือนถัดไป 

        ลายมือช่ือ.......………………..…………………………………..  

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

   ตำแหนง ………………………………………….……………...... 

                                                                               ……..…/…….……/………..  

 

หนังสือใหคำยินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส) 
 

 เขียนท่ี ………..…………………………… 

 วันท่ี …………….…………………………..  

 

 ขาพเจา ………………………………………………………………… อยูบานเลขท่ี ………… หมูท่ี ………………. ซอย......………………………

ถนน ……….…………….…….…… ตำบล ….………….…………….… อำเภอ ..……......………... จังหวัด ……..……………...….………..เปนสามี/ภรรยาของ

.............................................…..…………….…………………………..…ยินยอมให…………………..……………………….………………...กูเงินจากสหกรณออม

ทรัพยวังเดิม จำกัด ตามหนังสือสัญญาเงินกูน้ีได 

 

  ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 

  ………………………………………………………..พยาน (ผูกู) 

  (…………......…………………………………..…....) 
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หนังสือรับรองกรณีที่ผูกูไมมีคูสมรส 
 

 ขาพเจา…………………............................................................................................ตำแหนง……………..………...….....……………….......

สังกัด…………………..........….…….. เปนนายทหารบัญชีพล  ขอรับรองวา ................................................................................................. (ผูกู )  

ตำแหนง ……….………….......……………….……............................................ สังกัด ................................................................................ ไมมีคูสมรส  

ในขณะทำสัญญากูเงินกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 
 

    (ลงช่ือ)………….…………………….………………นายทหารบัญชีพล 

            (…………………..……………………………)  

         ..………./..………./……..… 
 

ผูกูไดนำเอกสารฉบับน้ีมามอบใหเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ณ วันทำสัญญา 
 

      ………………………………………...……. ผูกู 

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

      ………………………………………...……. ผูค้ำประกัน 

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

       ……………………………………..………. ผูรับ (เจาหนาท่ีเงินกู) 

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

  สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จะโอนเงินกูจำนวน......................................................บาท เขาบัญชีเงินฝากออมทรพัย

เลขท่ี...............................................................................ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา....................................................................... 

ใน.....................................................................(วัน เดือน ป) 

.................................................................................เจาหนาท่ีการเงิน 

       ...................................................................................ผูจัดการ 

   ขาพเจารับทราบกำหนดการโอนเงินตามรายการขางตนแลว 

       ...................................................................................ผูกู 
 
 

เอกสารประกอบการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประกอบดวย 
 

   ผูกู ผูค้ำประกัน 

1.ใบจายเงินเดือนตนฉบับ (สลิปเงินเดือน) 1.สำเนาใบจายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 

2.สำเนาสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 2.สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

3.สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบาน 

4.สำเนาทะเบียนบานผูกูและบุตร 4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของคูสมรส 

5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของคูสมรส 5.สำเนาใบสำคัญการสมรส 

6.สำเนาใบสำคัญการสมรส  

7.หนังสือรับรองการศึกษาของบุตรจากสถาบันการศึกษา  

8.สำเนาใบเปล่ียนชื่อ และนามสกุล (ถามี)  
 

หมายเหตุ  เอกสารท่ีเปนหลักฐานของคูสมรสท้ังผูกูและผูค้ำประกัน ตองมีลายมือชื่อคูสมรสประกอบดวยทุกรายการ 
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สมาชิกค้ำประกัน 
 

 ขาพเจา..........................................................................................(ผูค้ำประกัน)   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................รับราชการใน

ตำแหนง.........................................................สังกัด......................................โทรศัพท........................................ ตกลงค้ำประกันหน้ี ตามท่ีสหกรณ

ออมทรัพยวังเดิม จำกัด ไดให.................................................................................... (ผูกู) สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................................กูเงินไปจำนวน

...............................................บาท (.................................................................) ซึ่งผูกูสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนทุก

เดือน   งวดละ...................................บาท เวนแตงวดสุดทายตองชำระเปนจำนวนเงิน.....................................................บาท  ในอัตราดอกเบ้ีย

รอยละ..............................ตอป  ชำระใหเสร็จสิ้นภายในเวลา...............................................................งวด  ตามหนังสือสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 เพ่ือ.........................................................................สัญญาเลขท่ี.......................................... ลงวันท่ี.......................................โดยขาพเจายินยอม  

ค้ำประกันหน้ีเต็มวงเงินกูและเต็มตามระยะเวลากูเงิน ตลอดจนดอกเบ้ีย คาสินไหมทดแทน และคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ี  

ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากวงเงินกูน้ันอีกดวย 

     ……………..……..…………………..….ผูค้ำประกัน 

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

     …..…………………………..………..….พยาน 

     (……………………….……………..…..) 

 

หนังสือใหคำยินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ำประกันมีคูสมรส) 

 เขียนท่ี ………..……………………………... 

 วันท่ี …………….………………………….....  

 ขาพเจา.............…………………………..…………......................อยูบานเลขท่ี………….หมูท่ี…………………..ซอย……………………….......... 

ถนน ……….…………….…….……ตำบล ….………….……………. อำเภอ ..……........………....... จังหวัด ……..………………….………..เปนสามี/ภรรยาของ

..................................................…...........…………………………...........…ยินยอมให …………..……………………….………………...เปนผูค้ำประกันตอ

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ตามหนังสือค้ำประกันได 

  ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 

  ………………………………………………………..พยาน (ผูค้ำประกัน) 

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

 

หนังสือรับรองกรณีที่ผูค้ำประกันไมมีคูสมรส 

 ขาพเจา …………………………………………………………..................................... ตำแหนง…………….........…………...………………….......... 

สังกัด....…...................................................... เปนนายทหารบัญชีพล ขอรับรองวา …………..............………….......................………………………………… 

(ผูค้ำประกัน) ตำแหนง ....................................................................................... สังกัด …………….............…….…….….……….............. ไมมีคูสมรส           

ในขณะทำสัญญาค้ำประกันกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด 

    (ลงช่ือ)………….……………………………………นายทหารบัญชีพล 

            (…………………..…………………………)  

       ..………./..………./……..… 
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