
เอกสารประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน  
 
            ไม่ครบ            ครบ        ถูกต้อง 
ผู้กู้ 

สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนสมรส                                                                                                                       

ใบแจง้เงินเดือน (เดือนล่าสุด)                                                                                                                    

สาํเนาสัญญาจา้ง(พนกังานของรัฐ) 

สาํเนาใบเปล่ียนแปลง ช่ือ – สกุล (ถา้มี)                                                                  

สาํเนาหนา้แรกบญัชี ธ.ไทยพาณิชย ์                                                                 

อ่ืน ๆ                                                                                                   
 

 
 

ลงช่ือ................................................................(เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจรับเอกสาร) 
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คําขอกู้ และหนังสือสัญญาเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  

เขียนท่ี……………...……………………………………….. 

วนัท่ี ……….. เดือน …………………… พ.ศ. …………….. 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั 
 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว…………….....………………….....…. เลขท่ีสมาชิก …..……..…...โทรศพัท.์.........................................

ปฏิบติังานอยูท่ี่……………….………………………..…...…  กอง/คณะ ……………………………....….......…………………………..… 

สังกดั มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน …………...…………….............. บาท ขอยื่นคาํขอกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน ดงัต่อไปน้ี 

  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน โดยจะนาํเงินไปใชเ้พ่ือ …………………….…………..… (ชาํระเสร็จส้ินภายใน 48 งวด) 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินจากสหกรณ์ จาํนวน …..…..…………….. บาท (………………....…………….……………………..…..…) 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้สัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู ้พร้อมดอกเบ้ียในอตัราท่ีสหกรณ์ ประกาศอยูใ่นขณะน้ี ภายในระยะเวลา ………….งวด และ

ยินยอมให้หกัเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย โดยงวดแรกจะชาํระภายในส้ินเดือน  ...................................... พ.ศ. .............................. เป็นตน้ไป  

งวดละ ............................. บาท พร้อมดอกเบ้ีย 

ขอ้  3.  เมื่อขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดงัน้ี 

               3.1 ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีการเงิน จ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ท่ีไดห้ักเงินไดร้ายเดือนตามจาํนวนงวดชาํระหน้ีขอ้ 2 เพ่ือ

ส่งต่อสหกรณ์ 

         3.2 ขา้พเจ้ายินยอมปฏิบติัหรือผูกพนักบัสหกรณ์ในกรณีใดๆ ท่ีกล่าวไวใ้นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั ขอนแก่น จาํกดั ว่าดว้ย 

การให้เงินกูฉ้บบัท่ีใชบ้งัคบัในวนัทาํสัญญาน้ี ในหมวดเงินกูฉุ้กเฉิน ขา้พเจา้มีความเขา้ใจและยินดีปฏิบติัตามทุกประการ 

        3.3 ถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํจะแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจะชาํระหน้ี ซ่ึงมีอยูต่่อ 

สหกรณ์ ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่ชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เมื่อขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน ค่าจา้งเงินสะสม เบ้ียหวดั  บาํเหน็จ  

บาํนาญ  เงินทุน เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใด ในหลกัฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัผูจ่้ายเงินให้แก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผิดชอบจ่ายเงินดงักล่าว  หกัเงินชาํระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียท่ีคา้งจ่ายให้กบัสหกรณ์ จนเสร็จส้ินก่อนได ้

        3.4 ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ ปรับเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม และหากในกรณีท่ีเงินเดือนของขา้พเจา้ เหลือ

สุทธิไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย การหักเงินเดือน เงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เพ่ือชาํระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่สวสัดิการภายในส่วนราชการ 

และสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งส่งหกัชาํระหน้ีรายเดือน ประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได ้เพ่ือให้เงินเดือนสุทธิ

เหลือเป็นไปตามเง่ือนไขในระเบียบดงักล่าว ทั้งน้ีโดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม จากขา้พเจา้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินหักชาํระหน้ีดงักล่าวอาจมีผลให้

เป็นการขยายระยะเวลาชาํระหน้ี โดยให้ถือว่าขา้พเจา้รับทราบ และยินยอมชาํระหน้ีตามจาํนวนและระยะเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นดว้ย และขา้พเจา้ยินยอม

ให้สหกรณ์ฯ ขอและตรวจสอบสถานภาพด้านการเงินของขา้พเจ้าจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาให้กู้ได้  โดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูกู้ท้ราบล่วงหนา้ 

3.5 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินในการผอ่นชาํระหน้ี หรือจาํนวนงวดในการส่งชาํระหน้ีเพ่ือให ้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย การหักเงินเดือน เงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เพ่ือชาํระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่สวสัดิการภายในส่วนราชการ และ

สหกรณ์ พ.ศ. 2551 โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

  

           ข้าพเจ้าได้อ่านข้อสัญญากู้โดยตลอดแล้ว เข้าใจดีจึงลงลายมือช่ือผู้กู้ไว้เป็นสําคัญ 

และข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือช่ือในสัญญาเงินกู้ฉบับนีเ้ป็นลายมือของข้าพเจ้าจริง 

 

  .………………………………..………… ผูกู้ ้

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

 

ไดรั้บเงินกูจ้าํนวน ................................................บาท 

โดยประสงคใ์ห้โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ์ 

เลขท่ีบญัชี ................................................................... 

     ผูรั้บเงินกู ้ ..............................................................       

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

      ผูจ้่ายเงิน  .…..........................................................       

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

วนัท่ีรับเงิน   ................/..................../.......................... 

 

 

  สัญญาเงินกูเ้ลขท่ี…………/……… 
  วนัท่ี………………………………… 

คําเตือน 
ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความด้วยลายมือของตนเอง

ให้ครบถ้วนและถูกต้อง มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา 
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รายการต่อไปนีเ้จ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ เป็นผู้กรอก 

รายละเอียดและสิทธกิารกู้เงนิฉุกเฉินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

เงินได้รายเดือน 

(1) 

จํากัดสิทธิวงเงินกู้ 

(2) 

ต้นเงินกู้ท่ียังค้างชําระ 

(3) 

ดอกเบีย้เงินกู้ท่ีค้างชําระ 

(4) 

ยอดรับเงินสุทธ ิ

(5) 

 

 

    

 

 

                          ...................................................  เจา้หนา้ท่ี 

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

เห็นควร (........) อนุมัติ    (........) ไม่อนุมัต ิ                       (........) อนุมัติ    (........) ไม่อนุมัต ิ  

...................................................                         ...................................................   

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

   ผูจ้ดัการ/ผูไ้ดรั้บมอบหมาย                                       กรรมการพิจารณาเงินกู ้
   

ขา้พเจา้ (   ) นาย   (   )นาง  (   ) นางสาว .......................................................................... เลขท่ีสมาชิก ...................................... 

บตัรประจาํตวัเลขท่ี .......................................................... ออกให้โดย....................................เม่ือวนัท่ี............... เดือน ............................. 

พ.ศ. ......................... หมดอายวุนัท่ี ................. เดือน .................................... พ.ศ. .................................. .......  

ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน ................................ บาท (.......................................................................................................) ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ณ วนัท่ี .................. เดือน ............................. พ.ศ. ............................... 

 

ลงช่ือ .................................................................. ผูรั้บเงิน  ลงช่ือ .......................................................... ผูจ้่ายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ต้องลงลายมือช่ือผู้รับเงินต่อเจ้าหน้าท่ี) 

กรณีมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวจริงท้ังสองของผู้มอบและผู้รับมอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

ใบมอบฉันทะ(กรณีท่ีมารับด้วยตนเองไม่ได้) 

 

     ขา้พเจา้ (   ) นาย   (   )นาง  (   ) นางสาว ..................................................... บตัรประจาํตวัเลขท่ี ....................................ออกให้โดย ............................................

เมื่อวนัท่ี .........................   เดือน .................................. พ.ศ. ............................... หมดอายวุนัท่ี ...................... เดือน ............................ พ.ศ. .................................... 

มีเหตุสุดวิสัย เน่ืองจาก  ............................................ จึงขอมอบฉนัทะให้  

(   ) นาย   (   )นาง  (   ) นางสาว ................................................................ บตัรประจาํตวัเลขท่ี ................................................... ออกให้โดย .............................

เมื่อวนัท่ี ............. เดือน ............................ พ.ศ. .......................หมดอายวุนัท่ี ................ เดือน .................................. พ.ศ. ................................เป็นผูรั้บเงินกู ้

จาํนวน ........................................... บาท (.........................................................................................................) ตามหนงัสือกูน้ี้แทนขา้พเจา้ 

 

ลงช่ือ .................................................................. ผูกู้ ้(ผูม้อบฉนัทะ) 

          (...............................................................) 

ลงช่ือ .................................................................. ผูรั้บเงิน (ผูรั้บมอบฉนัทะ) 

          (...............................................................) 

ลงช่ือ .................................................................. พยาน 

          (...............................................................) 
 

 

ลงช่ือ ........................................................... ผูรั้บเงิน                              ลงช่ือ ...................................................... ผูจ้่ายเงิน 
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