
 

                      โทร. (เลขภายใน) ……………. 

                       

ค าขอกู้และหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตฉุุกเฉิน 
(ขอรับความช่วยเหลือดอกเบีย้) 

              
        เขียนที่ ……………………………………… 
        วนัที่ ………………………………………… 
 
 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง  จ ากดั 
 ข้าพเจ้า …………………………………………อายุ ..…. ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที่ …………… เป็นสมาชิก…….. ปี 
ต าแหน่ง ……………………………………………ปัจจุบนัสงักดั………………………………………………………………… 
เงินได้รายเดือน………………………………… บาท  ขอเสนอค าขอกู้ เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินดงัต่อไปนี ้
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้ เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์ จ านวน ………………… บาท (……………………………………………) 
โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดงัต่อไปนี ้.……………………………………………………..…………………………………………… 
และข้าพเจ้าขอให้จ่ายเงินกู้ เข้าบญัชีประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั มหาขน  สาขา..……………………………….. 
ช่ือบญัชีผู้กู้  …………………………………………….……….. บญัชีเลขที่ ……………………………………………………... 
และให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ครบถ้วนในวนัที่สหกรณ์โอนเงินจ านวนดงักล่าว 
 ข้อ 2.  ในเวลานี ้ ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม ………..……….หุ้ น เป็นเงิน ……..………………บาท  และข้าพเจ้า     
ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน อยู่ในอตัรา …………………………….. บาท 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้ามีหนีสิ้นอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้   ดงัต่อไปนี  ้

(1)  เงินกู้ ฉุกเฉินตามหนงัสือกู้ที่ …………..…/…………..….วนัที่…………………………………………… 
เงินต้นคงเหลือ …………………………………………. บาท 
  (2)  เงินกู้สามญัตามหนงัสือกู้ที่ ……………../……………....วนัที่ ………………………………………….. 
เงินต้นคงหลือ …………………………………………. บาท 
 ข้อ 4.  ข้าพเจ้ายินยอม  ให้ถือค าขอนีเ้ป็นหนงัสือกู้ เงินด้วย  โดยมีข้อตกลงดงันี  ้

4.1   ถ้าข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้     ข้าพเจ้าจะส่งคืนเงินกู้ เป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ.....................บาท    
รวมเป็นจ านวน................งวด   พร้อมด้วยดอกเบีย้ตามประกาศของสหกรณ์  ทัง้นี ้ ตัง้แต่งวดประจ าเดือน...............…............. 
เป็นต้นไป     โดยตกลงช าระคืนให้แก่สหกรณ์ทุกวนัสิน้เดือน  ไปจนกว่าจะครบตามจ านวนหนี  ้

4.2  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพนัตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ ดงันี  ้
4.2.1  ยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ 

หกัเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจ านวนงวดช าระหนี ้ข้อ 4.1 เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 
4.2.2  ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด  ๆดงักล่าวในข้อบงัคบัข้อ 14 ให้เงินกู้ที่ขอกู้ ไปจากสหกรณ์เป็นอนัถึงก าหนด 

ส่งคืนโดยสิน้เชิงพร้อมดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
                      ▲▲ (โปรดพลิก) 

รับที…่………………………….. 
วนัที่…………/…………./……… 
 

หนงัสือกู้ ฉุกเฉินที่……...../……..……. 
วนัที่ ………./………../………… 

ค าเตือน  ผู้ขอกู้ ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนด 
ไว้ในแบบค าขอกู้นี ้ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและ 
ครบถ้วน  มิฉะนัน้สหกรณ์ไม่รับพิจารณา 
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          4.2.3   ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ  หรือ งานประจ าตามข้อบงัคบัข้อ  31 (3)  จะแจ้ง 
เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหนีซ้ึง่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนีใ้ห้เสร็จสิน้   
ตามที่กล่าวข้างต้น เม่ือข้าพเจ้าได้ลงช่ือรับเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จ บ านาญ หรือ เงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการ หรือ  
หน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหนีผู้้จ่ายเงินดังกล่าวหักเงินช าระหนีพ้ร้อมด้วยดอกเบีย้   
ส่งช าระหนีต้่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อนได้ 
 
        ลงช่ือ ………………….………………… ผู้กู้  
        ลงช่ือ ……………………………………. พยาน 
        ลงช่ือ ……………………………………. พยาน 

 

รายการต่อไปนี ้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง 
จ านวนเงินกู้  ……………………..…………….บาท 

จ ากดัวงเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 

เงินได้รายเดือน ต้นเงินกู้สามญั 
คงเหลือ 

ต้นเงินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน 
คงเหลือ 

จ ากดัวงเงินกู้ จ ากดัเงินกู้  
คงเหลือ 

     

      

1.  ผู้ขอกู้ ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืน    □  เคย       □  ไม่เคย                                          
2.  ข้อชีแ้จงอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………… 

 

เห็นควร        □  อนมุตัิ     □  ไม่อนมุตัิ 
       ………………………………………..เจ้าหน้าที่ 
       …….……../…………../………….. 
               □  อนมุตัิ      □  ไม่อนมุตัิ 
    …………………………………เจ้าหน้าที่     ……………………………….….…...ผู้จดัการ 
   …………/…………/…………..   …………./……………/………….. 
 

 

  

ข้าพเจ้า ………………………………….…. ได้รับเงินกู้ เป็นจ านวนเงินสด ……………………… บาท 
( …………………………………………………. )  ไปเป็นการถกูต้องแล้ว ณ วนัท่ี ……….../………../………. 
 

             ….…………………………………....ผู้รับเงิน 
 

             ….……………………….…เจ้าหน้าที่การเงิน 
(ต้องลงลายมือช่ือในการรบัเงินต่อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)              ………………../………………./……………. 
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ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

  ข้าพเจ้า………………………………………………..……ต าแหน่ง…………………………………………. 
เป็นผู้บงัคบับญัชาของ…………………………………………………สมาชิกผู้ยื่นค าขอกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  โดยขอรับความช่วยเหลือ
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 3  จากกองทุนสวสัดิการกรมบญัชีกลาง  เนื่องจากมีความเดือดร้อนจ าเป็นในค่าใช้จ่ายตามหลกัฐานที่แนบ ดงันี ้

   
                                 ค่ารักษาพยาบาลของสมาชิก คู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย   ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือส าเนาหลักฐานอื่น       
ที่แสดงว่าไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ของสถานพยาบาล  รวม...........ฉบบั  

 

  ค่าการศึกษาเล่าเรียนของสมาชิก คู่สมรสหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือส าเนาหลักฐานอื่น 
ที่แสดงว่าไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ของสถานศึกษา  รวม............ฉบบั  

 

   ค่าซอ่มแซมทรัพย์สินของสมาชิก ตามส าเนาใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างและภาพถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย 
รวม........ฉบบั   

 
  ขอรับรองว่าข้อความดงักล่าวข้างต้นเป็นความจริง 

 
                                                                ผู้รับรอง           
       (                                                       )               
         วนัที่                                                               . 
 
 

หมายเหต ุ  1. ผู้รับรองต้องเป็นผู้บงัคบับญัชาเหนือขึน้ไปอย่างน้อย 1 ระดบั 
      2. ต้องเป็นส าเนาใบเสร็จรับเงินหรือส าเนาหลกัฐานอื่นที่สถานพยาบาล   สถานศึกษา  หรือผู้รับจ้างออกให้ตัง้แต ่
                       วนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป 
      3. ค ารับรองนีใ้ช้ประกอบค าขอกู้และหนงัสือกู้ เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  (ขอรับความช่วยเหลือดอกเบีย้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


