
 

โปรดตรวจสอบความครบถวนเอกสารประกอบการขอกู 
 สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนผูกู  

ผูกูเซ็นรับรองสําเนา 

 สําเนาหรอืตัวจริงสลิปเงินเดือนลาสุด 

โดยมีฝายการเงิน/หัวหนางาน เซ็นรับรองจริงเทานัน้ 

 สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคาร (ชื่อผูกู)  

กรณีใหโอนเขาบัญช ี

 

 
 

 
 
คําขอกูและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

สัญญากูเลขท่ี............................................... 

ลงวันท่ี........................................................ 

 
คําเตือน 

กรอกขอมลูดวยลายมือชือ่ตนเอง 

หากมีแกไขคําผิด 

ตองลงลายมือช่ือกํากับ  
ผูกูลงช่ือ 2 จุด (ผูขอกูและผูรับเงิน) 

คําขอกูเลขที่ ........................................................ สมาชิกผิดนัดการสงชําระหนี ้
จะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้นท้ังหมด 

 เขียนท่ี.................................................... 

วันที่ ....................................................................  วันท่ี........................................................ 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ขาพเจา ..................................................... เลขท่ีสมาชิก .............................. ประเภทสมาชิก สามัญซึ่งเปน ขาราชการ  ลูกจางประจํา 

บํานาญ เจาหนาท่ีสหกรณ พนักงานราชการ       สมทบซึ่งเปน ลูกจางชั่วคราว อื่นๆ............................ ตําแหนง ............................. 

สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ..................................................... ชวยราชการท่ี ................................................... ไดรับเงินไดรายเดือน ..................................บาท 

โทรศัพทติดตอท่ีทํางาน ......................................................มือถือ........................................... ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี ................ หมู ........... ซอย ..................... 

ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................... 

รหัสไปรษณีย ......................... โทรศัพทบาน ........................................ ขอเสนอคําขอและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขาพเจาขอกูเงินสหกรณฯ จํานวน ........................................ บาท (......................................................................) นําเงินกูไปใชเพื่อ ................................................. 

ขอ 2 เมื่อไดรับเงินกูแลว ขาพเจาขอสงเงินกูคืนภายใน ............. งวดเดือน (ไมเกิน 12 งวด) กรณีที่ไมไดระบุจํานวนงวด ขาพเจายินยอมใหสหกรณสงหักเปน

จํานวนงวดสูงสุดตามที่สหกรณกําหนด โดยชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของสหกรณ 

ในกรณีที่สหกรณปรับอัตราดอกเบี้ย ขาพเจายินยอมใหสหกรณเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยไดทันที โดยสหกรณไมจําตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

ขอ 3 เมื่อขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ ดังนี้ 

3.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดของหนวยราชการของขาพเจาหักเงินไดรายเดือน เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ รวมทั้งเงินประเภท

อื่นใดที่ทางราชการเปนผูจายใหแกขาพเจา ณ ท่ีจาย เพื่อสงตอสหกรณตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ที่ระบุไวในขอ 2 กอนเจาหนี้รายอื่นๆ โดยถือสัญญากูนี้เปน

หลักฐานในการยื่นตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดของขาพเจา เพื่อชําระหนี้แทนขาพเจาได และขาพเจาจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัดขวางการหัก

เงินไดของขาพเจาเพื่อสงชําระหนี้ตอสหกรณแตอยางใดดวยความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปจนกวาขาพเจาจะไดชําระหนี้ตามสัญญากูนี้จนเสร็จส้ินครบถวนและใหถือ

เปนสาระสําคัญของการกูเงินคร้ังนี้ดวย 

3.2 ใหถือวาในทุกกรณีท่ีกลาวในขอบังคับสหกรณ อันวาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู รวมถึงการยกเลิกความยินยอมตาม 

ขอ 3.1 ใหเงินกูที่ขอกูไปจากสหกรณเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว   

3.3 ถาขาพเจาประสงคจะโอน ยาย ลาออก หรือพนจากราชการหรืองานประจําไมวากรณีใดๆ จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระ

หนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน หากไมจัดการชําระหนี้ดังกลาว ขาพเจายินยอมใหสหกรณโอนเงินสะสมคาหุนหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับ

จากสหกรณ และเงินเดือนคาจาง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเล้ียงชีพหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการนําไปชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยคางชําระ

ตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน ทั้งนี้ไมจําเปนตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนาแตอยางใด 

ขอ 4 ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกูฉุกเฉินเดิม ดอกเบี้ยคางชําระ ที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณ (หากมี) และใหสหกรณจายเงินกูสวนที่เหลือใหแก

ขาพเจา ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปแลวครบถวน 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญากูนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

คํารับรองของผูบังคับบัญชา  
ขอรับรองวาผูขอกูไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง หรือมพีฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากราชการ

หรืองานประจํา 

 

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

                      ตําแหนง ............................................................................... 
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการกอง/สํานัก/หัวหนาสวนราชการหรอืเทียบเทาขึน้ไปแลวแตกรณ ี

 

ลงชื่อ ............................................................ ผูขอกู 
         (..........................................................) 

หนังสือรับเงินกู ขาพเจาไดรับเงินกูจากสหกรณตามขอ 1 ของสัญญาเงินกูนี้ หลังจากหักชําระหนี้เดิมและคาใชจายในการดําเนินการนําเงินฝาก ไวถูกตองครบถวนแลว  

ตามจํานวนที่อนุมัติ โดย     โอนเขาบัญชีธนาคาร ...................................... สาขา .................................... เลขที่บัญชี ..................................................... 

                                     จํานวนเงิน ............................................. บาท 

                                  เงินสด จํานวนเงิน .............................................. บาท  ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับเงิน/ผูขอกู 

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

จายเงินถกูตองแลว   ลงชือ่ .................................................................. เจาหนาทีก่ารเงิน          หมายเหตุ หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบ โดยเดด็ขาด 
 

 


  

เซ็นช่ือ-นามสกุลและใช
ตราประทับ 
ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงเทานั้น 

*โปรดใชป้ากกาสีน้ําเงินในการกรอและเซ็นช่ือ* 



 
 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอกู 
 

1. คําขอกูและสญัญากูเงินกรอกรายละเอียดครบถวน 

2. สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือบัตรลูกจางประจํา หรอืบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่มรีูปถายซ่ึงทางราชการออกให และตองไม

หมดอายุ ณ วันทีย่ื่นประกอบการกู 

3. ใบรับรองการจายเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือช่ือรับรองจริงโดย   

ฝายการเงิน หรือหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

4. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกุล (ถามี) 

5. สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชีผูกู กรณีโอนเงินเขาบัญชี 

 



โปรดตรวจสอบความครบถวนเอกสารประกอบการขอกู 
 สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนผูกู 

ผูกูเซ็นรับรองสําเนา 

 สําเนาหรอืตัวจริงสลิปเงินเดือนลาสุด 

โดยมีฝายการเงิน/หัวหนางาน เซ็นรับรองจริงเทานัน้ 

 สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคาร (ชื่อผูกู) 

กรณีใหโอนเขาบัญช ี

 

คําขอกูและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

สัญญากูเลขท่ี............................................... 

ลงวันท่ี........................................................ 

คําเตือน 
กรอกขอมลูดวยลายมือชือ่ตนเอง 

หากมีแกไขคําผิด 

ตองลงลายมือช่ือกํากับ  
ผูกูลงช่ือ 2 จุด (ผูขอกูและผูรับเงิน) 

คําขอกูเลขที่ ........................................................ สมาชิกผิดนัดการสงชําระหนี ้
จะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้นท้ังหมด

เขียนท่ี.................................................... 

วันที่ .................................................................... วันท่ี........................................................ 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ขาพเจา ..................................................... เลขท่ีสมาชิก .............................. ประเภทสมาชิก สามัญซึ่งเปน ขาราชการ  ลูกจางประจํา 

บํานาญ เจาหนาท่ีสหกรณ พนักงานราชการ       สมทบซึ่งเปน ลูกจางชั่วคราว อื่นๆ............................ ตําแหนง ............................. 

สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ..................................................... ชวยราชการท่ี ................................................... ไดรับเงินไดรายเดือน ..................................บาท 

โทรศัพทติดตอท่ีทํางาน ......................................................มือถือ........................................... ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี ................ หมู ........... ซอย ..................... 

ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................... 

รหัสไปรษณีย ......................... โทรศัพทบาน ........................................ ขอเสนอคําขอและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ขาพเจาขอกูเงินสหกรณฯ จํานวน ........................................ บาท (......................................................................) นําเงินกูไปใชเพื่อ ................................................. 

ขอ 2 เมื่อไดรับเงินกูแลว ขาพเจาขอสงเงินกูคืนภายใน ............. งวดเดือน (ไมเกิน 12 งวด) กรณีที่ไมไดระบุจํานวนงวด ขาพเจายินยอมใหสหกรณสงหักเปน

จํานวนงวดสูงสุดตามที่สหกรณกําหนด โดยชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศของสหกรณ 

ในกรณีที่สหกรณปรับอัตราดอกเบี้ย ขาพเจายินยอมใหสหกรณเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยไดทันที โดยสหกรณไมจําตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

ขอ 3 เมื่อขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ ดังนี้ 

3.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดของหนวยราชการของขาพเจาหักเงินไดรายเดือน เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ รวมทั้งเงินประเภท

อื่นใดที่ทางราชการเปนผูจายใหแกขาพเจา ณ ท่ีจาย เพื่อสงตอสหกรณตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ที่ระบุไวในขอ 2 กอนเจาหนี้รายอื่นๆ โดยถือสัญญากูนี้เปน

หลักฐานในการยื่นตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดของขาพเจา เพื่อชําระหนี้แทนขาพเจาได และขาพเจาจะไมกระทําการใดๆ อันเปนการขัดขวางการหัก

เงินไดของขาพเจาเพื่อสงชําระหนี้ตอสหกรณแตอยางใดดวยความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปจนกวาขาพเจาจะไดชําระหนี้ตามสัญญากูนี้จนเสร็จส้ินครบถวนและใหถือ

เปนสาระสําคัญของการกูเงินคร้ังนี้ดวย 

3.2 ใหถือวาในทุกกรณีท่ีกลาวในขอบังคับสหกรณ อันวาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู รวมถึงการยกเลิกความยินยอมตาม 

ขอ 3.1 ใหเงินกูที่ขอกูไปจากสหกรณเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว   

3.3 ถาขาพเจาประสงคจะโอน ยาย ลาออก หรือพนจากราชการหรืองานประจําไมวากรณีใดๆ จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระ

หนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน หากไมจัดการชําระหนี้ดังกลาว ขาพเจายินยอมใหสหกรณโอนเงินสะสมคาหุนหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับ

จากสหกรณ และเงินเดือนคาจาง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเล้ียงชีพหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการนําไปชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยคางชําระ

ตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน ทั้งนี้ไมจําเปนตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนาแตอยางใด 

ขอ 4 ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกูฉุกเฉินเดิม ดอกเบี้ยคางชําระ ที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณ (หากมี) และใหสหกรณจายเงินกูสวนที่เหลือใหแก

ขาพเจา ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปแลวครบถวน 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญากูนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา  
ขอรับรองวาผูขอกูไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง หรือมพีฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากราชการ

หรืองานประจํา 

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

 ตําแหนง ............................................................................... 
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการกอง/สํานัก/หัวหนาสวนราชการหรอืเทียบเทาขึน้ไปแลวแตกรณ ี

ลงชื่อ ............................................................ ผูขอกู 
 (..........................................................) 

หนังสือรับเงินกู ขาพเจาไดรับเงินกูจากสหกรณตามขอ 1 ของสัญญาเงินกูนี้ หลังจากหักชําระหนี้เดิมและคาใชจายในการดําเนินการนําเงินฝาก ไวถูกตองครบถวนแลว 

ตามจํานวนที่อนุมัติ โดย     โอนเขาบัญชีธนาคาร ...................................... สาขา .................................... เลขที่บัญชี ..................................................... 

     จํานวนเงิน ............................................. บาท 

       เงินสด จํานวนเงิน .............................................. บาท  ลงช่ือ ..................................................................... ผูรับเงิน/ผูขอกู 

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

จายเงินถกูตองแลว   ลงชือ่ .................................................................. เจาหนาทีก่ารเงิน หมายเหตุ หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบ โดยเดด็ขาด

 


  

เซ็นช่ือ-นามสกุลและใช
ตราประทับ 
ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงเทานั้น 

*โปรดใชป้ากกาสีน้ําเงินในการกรอและเซ็นช่ือ*

ตัวอย่าง/
/
/

โปรดตรวจสอบเอกสารแนบก่อนยื�นกู้ทุกครั �ง

เลือกประเภทสมาชิกทุกครั�งที�มีการยื�นกู้
นายผู้กู้  เพื�อนรกั 000xxxx

กรม /สนง. กรม / สนง.
เจ้าหน้าที�ธุรการ

02 xxx xxxx 081 xxx xxxx 11 11
xx,xxx.00

xxx
แจ้งวฒันะ ทุ่งสองห้อง หลักสี� กรงุเทพมหานคร

10210 02 xxx xxxx

-

12
จํานวนเงินตัวเลข จํานวนเงินตัวหนังสอื วตัถุประสงค์การใช้

ให้ระบุวตัถุประสงค์ทุกครั �งที�ยื�นกู้

นายผู้กู้  เพื�อนรกั
ลายเซ็นผู้กู้

***ผู้บังคับบัญชาต้องรบัรอง***

กรงุไทย ระบุสาขาธนาคารทุกครั �งที�ยื�นกู้ xxx x xxxxx x/

ลายเซ็นผู้กู้
นายผู้กู้  เพื�อนรกั

คําขอกู้และเอกสารแนบลายมือชื�อผู้กู้
จะต้องตรงกันเท่านั�นชุดกู้ที�สมบูรณ์

/
/
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