
 

 

คาํขอและหนังสือกู้เงนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน 
ประเภทเพือ่การศึกษาบุตร 

วนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ...................... 
เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์ วงัเดิม  จาํกดั 

 ขา้พเจา้……………………………………………………………………สมาชิกเลขท่ี……………….....รับราชการใน
ตาํแหน่ง……………………………..………….………………..หน่วย…………….……………สังกดั………………..…….………
โทรศพัท.์...........................................................ขณะน้ีช่วยราชการในตาํแหน่ง……………………………….……………………………
หน่วย………………….………………สังกดั.........…………..……………ไดรั้บเงินรายไดเ้ดือนละ……………..………………บาท    
สถานภาพ ขณะยืน่คาํขอกู ้       มีคู่สมรส      ไม่มีคู่สมรส    ขอเสนอคาํขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินประเภทเพ่ือการศึกษาบุตร  
ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั  จาํนวน…………………………..………………….บาท   
(…………………………………………………………………………..) โดยจะนาํไปเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการศึกษาบุตร 
 ขอ้ 2.  ปัจจุบนัขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์  ฯ รวม …………..หุน้   เป็นเงิน………………………….บาท 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูก่บัสหกรณ์ ฯ ในฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  หนงัสือกู…้………….ท่ี…………./……..….วนัท่ี…………......ตน้คงเหลือ……………..……บาท 
  (2) หนงัสือกู…้………….ท่ี…………./……........วนัท่ี…………......ตน้คงเหลือ………..…………บาท 
 ขอ้ 4.  ถา้สหกรณ์ ใหข้า้พเจา้กูเ้งินไดต้ามความประสงค ์  ขา้พเจา้ขอผอ่นชาํระเงินตน้คืนพร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ …..…. ต่อปี ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กนั ทุกเดือน งวดละ ……………….….……………….. บาท       และงวด
สุดทา้ย …………………………บาท    ชาํระใหเ้สร็จส้ินภายในเวลา ……… งวด เร่ิมตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์ ฯ   จ่ายเงินกูใ้หข้า้พเจา้ 
 ขอ้ 5.  เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ และมติต่าง  ๆ ของสหกรณ์ฯ 
ทุกประการดงัน้ี 
 5.1  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้  ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ฯ
หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้  ตามจาํนวนงวดชาํระหน้ีขอ้ 4. เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม  จาํกดั 
 5.2 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ ฯ ไม่วา่กรณีใด ๆ ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
วงัเดิม จาํกดั ขอ้ 39.  ใหถื้อวา่หน้ีสินของขา้พเจา้ถึงกาํหนดตอ้งส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียทนัที      ไม่คาํนึงถึงเวลาท่ีตอ้งส่งคืน
ตามท่ีตกลงไวเ้ดิม 
 5.3 ในกรณีท่ีขา้พเจา้จะตอ้งลาออกจากราชการหรือโยกยา้ยจากหนา้ท่ีราชการหรืองานประจาํ  ขา้พเจา้สัญญา
วา่จะแจง้ใหส้หกรณ์ ฯ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และจะจดัการชาํระหน้ีซ่ึงมีอยูก่บัสหกรณ์ ฯ ตามท่ีกล่าวมาแลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมให ้
เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินเดือน  เงินค่าจา้ง  เงินสะสมบาํเหน็จ  เงินทุนเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีเป็นของขา้พเจา้หกัเงินไดส่้งชาํระหน้ีพร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียใหแ้ก่สหกรณ์ ฯ น้ีทนัทีท่ีร้องขอ 
 

 ลงช่ือ ……………………………………………….. ผูข้อกู ้
 ลงช่ือ ……………………………………….………..พยาน 
                                     ตาํแหน่ง …………….…...............………………………. 

หนังสือกู้ที่…………………….…………….. 
วนัที่………………………………………… 
บัญชีเงนิกู้ที่ 

คําเตือน   ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่
กําหนดไว้ในแบบคําขอกู้ นี้ด้วยลายมือของตนเองโดย
ถูกต้องและครบถ้วนมิฉะน้ันสหกรณ์จะไม่รับพจิารณา 



 

**  ความเห็นและการพจิารณาของผู้บังคบับัญชา (ระดบัหัวหน้ากอง อตัรานาวาเอกหรือเทยีบเท่าขึน้ไป) 
  ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาและตรวจสอบแลว้มีความเห็นดงัต่อไปน้ี 
  (1)   ผูข้อกูมี้พฤติการณ์ซ่ึงอาจถกูออกจากราชการหรือไม่                   มี                      ไม่มี 
  (2)  ผูข้อกูมี้หน้ีสินนอกจากสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั               มี             ไม่มี จาํนวน……....……………บาท 
  (3)  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ..................................................................................................................................................................... 
  (4)   ขอ้พิจารณา                  สมควรไดรั้บความกรุณาใหกู้ ้                ไม่สมควรใหกู้ ้
 
    ลายมือช่ือ....................................................................................... 
               (…………………………………………….) 
    ตาํแหน่ง ...............………………………………………………… 
                                          …………/………../………. 
 

คาํรับรองการหักเงินได้รายเดือนของเจ้าหน้าทีก่ารเงินต้นสังกดั 
 
 ตามท่ี.............……………………………………….ขอกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั เจา้หนา้ท่ี
การเงินไดต้รวจสอบแลว้ผูกู้มี้เงินไดร้ายเดือนเหลือเพ่ือชาํระหน้ีแก่สหกรณ์ ฯ ไดไ้ม่เกินเดือนละ ……………. บาท  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี
การเงินขอรับรองวา่จะตดัเงินไดร้ายเดือนของ …………………………………………. ส่งสหกรณ์ ฯ ทุกเดือน ตามท่ีสหกรณ์ ฯ 
แจง้ และถา้ยา้ยสังกดัไปรับเงินไดร้ายเดือน ณ สาํนกังานแห่งใหม่ จะแจง้โอนหน้ีท่ีคา้งชาํระทั้งหมดพร้อมใบโอนอตัราเงินเดือน
ใหส้ังกดัใหม่ทนัหกัเงินเดือนถดัไป 
        ลายมือช่ือ.......………………..…………………………………..  
                   (…..………………………………………...) 
   ตาํแหน่ง ………………………………………….…………….. 
                                                                                            ……..…/…….……/……….  
 

หนังสือให้คาํยนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณทีีผู้่กู้มีคู่สมรส) 

 
 เขียนท่ี ………..…………………………… 
 วนัท่ี …………….…………………………  
 
 ข้าพเจ้า …………………………..………............……………….…..อยู่บ้านเลขท่ี………….หมู่ ท่ี…………………..
ซอย ……………………….ถนน……….…………….…….……ตาํบล….………….…………….…อาํเภอ..……......………... จงัหวดั 
……..……………...….………..เป็นสามี/ภรรยาของ.............................................…..…………….…………………………..…ยินยอม
ให…้………………..……………………….………………...กูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ตามหนงัสือสัญญาเงินกูน้ี้ได ้
 
  ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 
  ………………………………………………………..พยาน (ผูกู้)้ 
       (……………………………………………..…) 
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หนังสือรับรองกรณทีีผู้่กู้ไม่มีคู่สมรส 
 

 ขา้พเจา้………………….........………………………………………ตาํแหน่ง……………..………...…………………
สังกดั…………………..........….…….. เป็นนายทหารบญัชีพล  ขอรับรองวา่……...……..…………………………………………(ผูกู้)้ 
ตาํแหน่ง……….………….......……………….………...…………….สังกดั…………......…………………….………......ไม่มีคู่สมรส           
ในขณะทาํสัญญากูเ้งินกบัสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 
 

    (ลงช่ือ)………….……………………………………นายทหารบญัชีพล 
              (…………………..……………………………)  
              ..………./..………./……..…. 

 

ผูกู้ไ้ดน้าํเอกสารฉบบัน้ีมามอบใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ณ วนัทาํสัญญา 
 

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

      ……………………………………….……. ผูค้ ํ้าประกนั 
                            (………..………………………………..) 
 

       ……………………………………………. ผูรั้บ (เจา้หนา้ท่ีเงินกู)้ 
                             (………….……………………………..)   
 

  สหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั จะโอนเงินกูจ้าํนวน......................................................บาท เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย์
เลขท่ี.....................................................................................ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) สาขา.......................................................................
ใน.....................................................................(วนั เดือน ปี) 

.................................................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
       ...................................................................................ผูจ้ดัการ 
   ขา้พเจา้รับทราบกาํหนดการโอนเงินตามรายการขา้งตน้แลว้ 
       ...................................................................................ผูกู้ ้
 
 

เอกสารประกอบการกู้เงนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน ประกอบด้วย 
 

   ผู้กู้ ผู้คํา้ประกนั 
1.ใบจ่ายเงินเดือนตน้ฉบบั (สลิปเงินเดือน) 1.สาํเนาใบจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 
2.สาํเนาสมุดคู่ฝากบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ธนาคารทหารไทย (มหาชน) 2.สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
3.สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 3.สาํเนาทะเบียนบา้น 
4.สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้แ้ละบุตร 4.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของคู่สมรส 
5.สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ของคู่สมรส 5.สาํเนาใบสาํคญัการสมรส 
6.สาํเนาใบสาํคญัการสมรส  
7.หนงัสือรับรองการศึกษาของบุตรจากสถาบนัการศึกษา  
8.สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ และนามสกลุ (ถา้มี)  

หมายเหตุ  เอกสารทีเ่ป็นหลกัฐานของคู่สมรสทั้งผู้กู้และผู้คํา้ประกนั ต้องมลีายมอืช่ือคู่สมรสประกอบด้วยทุกรายการ 
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สมาชิกคํา้ประกนั 
 

 ขา้พเจา้..........................................................................................(ผูค้ ํ้าประกนั)   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................รับราชการใน
ตาํแหน่ง.........................................................สังกดั.....................................โทรศพัท.์.................................. ตกลงคํ้าประกนัหน้ี ตามท่ีสหกรณ์
ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ไดใ้ห้...................................................................... (ผูกู้)้ สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..............................กูเ้งินไปจาํนวน
...............................................บาท (.................................................................) ซ่ึงผูกู้ส้ัญญาวา่จะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน
ทุกเดือน   งวดละ...................................บาท เวน้แต่งวดสุดทา้ยตอ้งชาํระเป็นจาํนวนเงิน......................................บาท  ในอตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ....................ต่อปี   ชําระให้เสร็จส้ินภายในเวลา..........................งวด  ตามหนังสือสัญญากู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  
เพ่ือ.........................................................................สัญญาเลขท่ี.......................................... ลงวนัท่ี.......................................โดยขา้พเจา้ยินยอม  
คํ้าประกนัหน้ีเตม็วงเงินกูแ้ละเตม็ตามระยะเวลากูเ้งิน ตลอดจนดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน และ ค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี 
ท่ีเกิดข้ึนนอกเหนือจากวงเงินกูน้ั้นอีกดว้ย 
 
     ……………..……..………………….ผูค้ ํ้าประกนั 
                                                                                             (……………………….……………..) 
     …..…………………………..……….พยาน 
        (……………………….……………..) 
 

หนังสือให้คาํยนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณทีีผู้่คํา้ประกนัมีคู่สมรส) 

 เขียนท่ี ………..…………………………… 
 วนัท่ี …………….…………………………  

 ขา้พเจา้ …………………………..…………......................………….…..อยูบ่า้นเลขท่ี………….หมู่ท่ี…………………..
ซอย ……………………….ถนน……….…………….…….……ตาํบล….………….…………….…อาํเภอ..……........………... จงัหวดั 
……..………………….………..เป็นสามี/ภรรยาของ..................................................…...........…………………………...........…ยนิยอมให ้
…………..……………………….………………...เป็นผูค้ ํ้าประกนัต่อสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั ตามหนงัสือคํ้าประกนัได ้

  ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 
  ………………………………………………………..พยาน (ผูค้ ํ้าประกนั) 
                                                                   (……………………………………………..…) 

 

หนังสือรับรองกรณทีีผู้่คํา้ประกนัไม่มีคู่สมรส 

 ขา้พเจา้…………………………………………………………ตาํแหน่ง…………….........…………...…………………
สังกดั………………………..….…….. เป็นนายทหารบญัชีพล ขอรับรองวา่…………...……..........………………………………… 
(ผูค้ ํ้าประกนั) ตาํแหน่ง……….…………………………..…….………...…….สังกดั……………………….….………......ไม่มีคู่สมรส           
ในขณะทาํสัญญาคํ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยว์งัเดิม จาํกดั 

    (ลงช่ือ)………….……………………………………นายทหารบญัชีพล 
              (…………………..……………………………)  
              ..………./..………./……..…. 
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