
                                           
       
 

คําขอกูเงินและหนังสือสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ATM 
 

เขียนท่ี………………………………………………………………………. 

วันท่ี………………………………………………..………………………… 

 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 
 ขาพเจา นาย/นาง/น.ส. ……….…….………………………………………………………….…….………….สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………………….…..

เบอรโทรศัพท.................................................รับราชการหรือทํางานประจําตําแหนง..................................................................................สังกัด

............................................อําเภอ..........................................จังหวัด........................... ไดรับเงิน ไดรายเดือน..............................บาท 

 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ จํานวน………………..……………..…....บาท (……………………………………………………….………………....)

โดยจะนําไปใชเพ่ือการดังตอไปน้ี (ช้ีแจงเหตุฉุกเฉินท่ีทําใหจําเปนตองขอกูเงิน) ใหทําเครื่องหมายหนาขอความ     

 ชําระหน้ี    เพ่ือการศึกษาบุตร                  ใชจายสวนตัว, ใชในครอบครัว 

 ขอ 2.  ในเวลาน้ีขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ  รวม………………..……….หุน  เปนเงิน………….…………………….………..บาท 

และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตรา………………….…………….บาท 

 ขอ 3.  ขาพเจามีหน้ีสินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู  ดังตอไปน้ี 

  หนังสือกูท่ี………..……../…………………..วันท่ี……………………………..………………………………..    

    เพ่ือ………………………………….……………….ตนเงินคงเหลือ………………………………….…..บาท 

………………………………………………….  ผูขอกู 

………………………………………………….  พยาน 

 ขอ 4. รายการตอไปน้ี  เจาหนาท่ีของสหกรณกรอกเอง จํานวนเงินกู ......................................................บาท 

เงินไดรายเดือน ตนเงินกูสามญัคงเหลือ ตนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินคงเหลือ จํากัดวงเงินกู จํากัดวงเงินกูคงเหลือ 

     

 1.  ผูขอกูเคย/ไมเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีหรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือน.................................................... 

 2.  ขอช้ีแจงอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................................... 

    

  
 

 

บันทึกการค้ําประกันเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 

ช่ือผูค้ําประกัน ขาพเจา นาย/นาง/น.ส. .................................................................................................. เลขสมาชิกทะเบียนท่ี .......................... 

เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน ............................................................... สังกัดหนวย .......................................................................................... 

ยินยอมค้ําประกัน............................................................................................(ผูกู)  ตามสัญญาเงินกูฉุกเฉินเลขท่ี .........................................  

จํานวนเงินกู .................................. บาท  ขาพเจายินยอมรับชําระหน้ีใหแกสหกรณแทนผูกูทันทีเมื่อผูกูผิดนัดชําระหน้ี โดยใหสหกรณหักเงิน

ไดรายเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขาพเจา เพ่ือชําระหน้ีตามระเบียบ และมติของคณะกรรมการ ซึ่งขาพเจารับทราบและมีความเขาใจดีแลวโดยไม

มีขอโตแยงประการใดๆ กับสหกรณ จึงลงลายมือช่ือและมอบใหสหกรณไว 

 

    .....................................................................ผูค้ําประกัน (ลงลายมือช่ือใหตรงกับสําเนาบัตรท่ีแนบ) 

    (....................................................................)  ตัวบรรจง 

 

เอกสารท่ีตองแนบคําขอกูเงินฉุกเฉิน 

1 สลิปเงินเดือน (เดือนสุดทาย) 
2 สําเนาบัตรประชาชนผูกูและผูคํ้าประกนั 
3 ตองลงลายมือชื่อพยานครบถวน 

.................................................................เจาหนาท่ี

.............. /........................./........................... 

 อนุมัติ     ไมอนุมัติ  เพราะ ...................................... 

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

.............. /............................./............................. 
 

รับท่ี …………………………………….….. 
วันท่ี…….…../……..……./………...……. 

หนังสือกูท่ี……………./……..……….. 
วันท่ี………./………….…../…………. 
บัญชีเงินกูท่ี…………………….…….. 
 
 



     

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 
หนังสือเงินกูฉุกเฉิน ATM 

สัญญาเงินกูเลขท่ี........................................... เขียน..................................................................... 
 วันท่ี...................................................................... 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................................. อายุ ............. ป  
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด  สมาชิกเลขท่ี.......................... รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง
.. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. ... .. .สังกัด .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .  
อยูบานเลขท่ี ......................... หมูท่ี ............... ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด 
................................................. ขอทําคําขอกูเงินและสัญญาเงินกูใหไวแกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคขอทําวงเงินกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินทาง ATM จากสหกรณ จํานวน ...................................บาท 
(............................................................................) และในการกูแตละครั้งไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในระเบียบวาดวยการใหกูเงินแกสมาชิก
สหกรณ หรือท่ีสหกรณพิจารณาอนุมัติตามแตเห็นสมควร 

ขอ 2. ขาพเจาตกลงชําระดอกเบ้ียเงินกูใหแกสหกรณ ในอัตราประกาศสหกรณ ณ วันท่ีกู นับตั้งแตวันท่ีทําสัญญาน้ีเปนตนไป 
จนกวาจะชําระหน้ีครบถวน โดยชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนทุกๆ เดือนติดตอกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน ในกรณีท่ีสหกรณมีกาเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบ้ียโดยประกาศสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณคิดดอกเบ้ียตามอัตราท่ีเปลี่ยนแปลงไดทันที โดยไมตองบอกกลาวลวงหนาหรือ
ไดรับความยินยอมจากขาพเจาแตอยางใด และขาพเจาจะไมโตแยงหรือยกเปนขอตอสูใดๆ ท้ังสิ้น 

ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระหน้ีเงินกูท้ังหมดคืนแกสหกรณภายใน  12   เดือน หรือไมเกินจํานวนงวดสูงสุดตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ โดยผอนชําระเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวดภายในวันท่ีสิ้นสุดของเดือน โดยเริ่มชําระงวดแรก
ภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับเงินกู 

ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยจายเงินเดือนของสวนราชการท่ีมีหนาท่ีจายเงินเดือนใหแกขาพเจาดําเนินการหักเงินเดือน คาจาง
ประจํา คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินไดอ่ืนใดท่ีขาพเจามีสิทธ์ิไดรับจากทางราชการเพ่ือชําระหน้ีและดอกเบ้ียเงินกู คาธรรมเนียม 
และอ่ืนๆ ตามรายการท่ีสหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณเปนลําดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
(กบข.) หรือ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) แลวแตกรณี ตามบันทึกขอตกลงและหนังสือยินยอมท่ีขาพเจาทําไวกับ
สหกรณ โดยสัญญาน้ีมีผลผูกพันขาพเจาตลอดไปจนกวาขาพเจาและสหกรณท้ังสองฝายไดแกไขหรือยกเลิกสัญญาน้ี 

ขอ 5. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับระเบียบและประกาศของสหกรณท่ีไดเก่ียวของกับการกูเงิน และใหถือวาขอบังคับระเบียบและ
ประกาศดังกลาว รวมท้ังขอขังคับระเบียบและประกาศท่ีจะไดกําหนดข้ึนใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมภายหลังเปนสวนของสัญญาน้ี หากขาพเจา
ปฏิบัติผิดขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศใหถือวาขาพเจาผิดสัญญาเงินกู ฉบับน้ี 

ขอ 6. กรณีขาพเจาผิดสัญญาเงินกูใหสหกรณมีสิทธ์ิเรียกรองเงินกูดังกลาวคืนไดทันที และใหสหกรณมีสิทธ์ินําเงินคาหุน และเงิน
ฝากของขาพเจาท่ีมีอยูตอสหกรณท้ังหมด เงินปนผล หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจามีอยูหรือมีสิทธ์ิไดรับจากสหกรณนํามาชําระหน้ีตามสัญญากูน้ีจน
ครบถวน 

ขอ 7. ขาพเจายินยอมนําเงินคาหุนท่ีขาพเจามีอยูในสหกรณขณะน้ีและภายภาคหนามาจํานําเปนหลักประกันภัยเงินกูตามสัญญาน้ี 
ขอ 8. สัญญาเงินกูฉบับน้ีมีอายุ 1 ป เมื่อทําสัญญาเงินกูครบกําหนด หากสหกรณหรือขาพเจามิไดบอกเลิกสัญญา ใหถือวาสัญญา

เงินกูฉบับน้ีมีผลบังคับใชตอไปคราวละ 1 ป  โดยมีเง่ือนไขและขอตกลงคงเดิมทุกประการจนกวาฝายใดฝายหน่ึงจะไดบอกเลิกสัญญา และหาก
มีการบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ตาม  ขาพเจาจะตองชําระหน้ีท้ังหมดทันที 

ขาพเจาไดตรวจอานและเขาใจขอความในคําขอกูและสัญญาเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินทาง ATM   น้ีโดยตลอดแลว และเห็นวาตรงตาม
เจตนาของขาพเจา จึงไดลงลายมือไวตอหนาพยานเปนสําคัญ ณ วัน เดือน ป ท่ีระบุไวขางตน 

 
 
 

  

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................................... ผูกู 
(...................................................................) 

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

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

ลงช่ือ..................................................... ผูค้ําประกัน 
(...................................................................) 

หมายเหตุ :  1.  พยานตองเปนผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีการเงินของหนวยงานท่ีทานสังกัดอยู 
                2.  แนบสลิปเงินเดือนของเดือนสุดทาย กอนวันท่ียื่นกู 
                3. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูกูและผูค้ําประกันพรอมรับรองสาํเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ 
 


	เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร  จำกัด

