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หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงนิฉุกเฉิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จ ากัด 

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

 

เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จ ากดั 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................................................................  

เลขประจ าตวัประชาชน  ----  

เกิดวนัท่ี ....... เดือน....................... พ.ศ. ........  อาย.ุ.................... ปี   สถานภาพ    โสด     สมรส   หยา่   หม้าย 
ที่อยู่เลขที่.................. หมู่ ...............ซอย.......................... ถนน....................................... ต าบล / แขวง................................
อ าเภอ / เขต ............................. จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์..................เบอร์โทรศพัท์(ที่ติดต่อได้).............................. 
ซึง่ในหนงัสอืฉบบันี ้ข้าพเจ้าในฐานะ “ ผู้กู้  “ ขอเสนอค าขอกู้กรณีเงินกู้ เพื่อเหตฉุกุเฉิน ตอ่สหกรณ์ฯ เพื่อโปรดพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1.  ข้าพเจ้าเป็นพนกังานของ บริษัท............................................................................รหสัพนกังาน............................ 
ตัง้อยูเ่ลขที่............. ซอย................................. ถนน............................................. ต าบล / แขวง...................................................
อ าเภอ / เขต .................................................. จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย์................................................... 
โทรศพัท์........................................................  โทรสาร........................................ E-mail : ....................................................... 

ประเภทพนกังาน   รายวนั     รายเดือน     วนัท่ีเข้าท างาน วนัท่ี.......... เดือน .............................. พ.ศ. ................... 

ต าแหนง่ปัจจบุนั ...........................................................................   ระดบั    กรรมการ        พนกังาน 

ฝ่าย / แผนก.................................................................................. เงินเดือน/คา่จ้างเดือน ละ ............................................... บาท  
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกู้ เงินจากสหกรณ์ฯ จ านวน  ............................................ บาท ( ......................................................... ) 

โดยผอ่นช าระจ านวน...................งวด เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ ............................................................................................... 
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมส่ามารถกู้ เงินได้ตามจ านวนเงินดงักลา่ว ยินยอมให้สหกรณ์ฯ ปรับลดยอดเงินกู้ ให้ตรงตามสิทธิของ

ข้าพเจ้าได้ 
ข้อ 3.  ในเวลานีข้้าพเจ้ามีหุ้นและเงินฝากอยูใ่นสหกรณ์ฯ ดงันี ้ 
3.1 มลูคา่หุ้น รวม...............................หุ้น เป็นเงิน......................................................บาทและข้าพเจ้าสง่หุ้นรายเดือนอยู่

ในอตัราเดือนละ..................................................................บาท 

3.2 มลูคา่เงินฝาก(ออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ)  รวม....................................................บาท  
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนีส้นิอยูต่อ่สหกรณ์ฯ ในฐานะผู้กู้  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) หนงัสอืกู้ ..............................................ที่............................/................................วนัท่ี................................................ 
    เพื่อ......................................................................................................ต้นเงินคงเหลอื.........................................บาท 
(2) หนงัสอืกู้ ..............................................ที่............................/................................วันท่ี................................................ 
    เพื่อ......................................................................................................ต้นเงินคงเหลอื.........................................บาท 

รหสัสงักดั  --- 
 เลขสมาชิก................................................................................. 
 สญัญาเลขท่ี............................................................................... 
 เลขท่ีใบค าขอ............................................................................. 



                                                                                                                    
 
    

REV. (3-11-2560) 

 
ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงช าระดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์ฯ ในอตัราร้อยละ..............ต่อปี (ตามอตัราที่ระบไุว้ในประกาศของสหกรณ์

ฯ) ทัง้นีห้ากสหกรณ์ฯ ประกาศเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ที่สหกรณ์ฯ ประกาศใช้เป็นการทัว่ไป  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ  น า
อตัราดอกเบีย้ที่ประกาศเปลีย่นแปลงนัน้มาเป็นฐานในการคิดอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัทีหากข้าพเจ้าผิดนดัช าระหนีใ้น
คราวใดหรือกรณีใดๆ ก็ตาม  ข้าพเจ้ายินยอมช าระดอกเบีย้ในกรณีผิดนดัช าระหนีต้ามประกาศของสหกรณ์ฯ  โดยค านวณจากเงินต้น
และดอกเบีย้ที่ค้างช าระ  นบัตัง้แตว่นัผิดนดัช าระหนีจ้นถึงวนัท่ีข้าพเจ้าช าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์ฯ  จนครบถ้วนอีกสว่นหนึง่ด้วย 

ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงัคบับญัชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหกัเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อ
ช าระหนีต้้นเงินกู้พร้อมดอกเบีย้แก่สหกรณ์ฯ 

ข้อ 7. กรณีที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ ก่อนก าหนด  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ  น าเงินดงักล่าวไปช าระ
ดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ก่อน  สว่นท่ีเหลอืน าไปช าระหนีเ้งินกู้  ทัง้นีข้้าพเจ้ายงัคงมีหน้าที่ที่จะต้องช าระเงินต้นที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบีย้ตาม
จ านวนและก าหนดเวลาที่ระบไุว้ตามสญัญานี ้

ข้อ 8 หากข้าพเจ้าปฏิบตัิผิดระเบียบของสหกรณ์ฯ  อนัเก่ียวกบัการควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ ไม่ว่ากรณีใดๆ  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือวา่ เงินกู้นีเ้ป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชีง พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค านงึถึงก าหนดระยะเวลาที่ให้ไว้  

ข้อ 9. กรณีที่ข้าพเจ้าจะขอโอนหรือย้ายหรือออกจากบริษัทหรือกรณีใดๆ  ที่ท าให้ข้าพเจ้าต้องขาดจากสมาชิกภาพ ตาม
ข้อบงัคบัของสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ  และจะด าเนินการเพื่อช าระหนีท้ี่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิน้
เสยีก่อน 

หากข้าพเจ้าไมด่ าเนินการตามวรรคก่อนและ/หรือผิดนดัช าระหนีไ้มว่า่กรณีใดๆ  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ แจ้งไปยงับริษัท
ต้นสงักดัหรือเจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงินเดือน คา่จ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกอกงทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการพึง
จ่ายให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อหกัเงินดงักลา่วช าระหนีแ้ก่สหกรณ์ฯ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ  หกัเงินคา่หุ้น เงินฝากและเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้าจะ
ได้รับจากสหกรณ์ฯ เพื่อช าระหนีส้นิซึง่ข้าพเจ้ามีอยูต่อ่สหกรณ์ฯ  ให้เสร็จสิน้ 

ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ได้หกัเงินของข้าพเจ้าเพื่อช าระหนีต้ามวรรคก่อนแล้ว ปรากฎว่ายังไม่เพียงพอต่อหนีท้ี่ข้า พเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าตกลงจะช าระหนีส้ว่นที่เหลือทัง้หมดที่มีอยู่ต่อสหกรณ์จนครบถ้วน  และหากข้าพเจ้าไม่ด าเนินการดงันัน้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการฟ้องร้องคดีตอ่ข้าพเจ้าตามกฎหมาย 

ข้อ 10. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว และขอถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้
ข้อ 11. เมื่อสหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ ให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินได้รายเดือน 

หรือบญัชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ที่ข้าพเจ้าได้แจ้งต่อสหกรณ์ฯ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดงักลา่วไปครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่า
เอกสารการโอนเงินเป็นหลกัฐานการรับเงินของข้าพเจ้าและสว่นหนึง่ของสญัญานี ้ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการนีท้ัง้สิน้ 

ข้อ 12 ในกรณีที่สหกรณ์ฯ สง่หนงัสือแจ้งหรือบอกกลา่วในเร่ืองใดๆ ที่เก่ียวกบัการกู้ยืมเงินตามสญัญานีห้รือตามกฎหมาย 
หากได้สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางอีเมลล์ หรือด้วยวิธีการใดมายงัข้าพเจ้าตามที่อยูข่องข้าพเจ้าหรือบริษัทต้น
สงักดัของข้าพเจ้าที่กลา่วในตอนต้นของสญัญานี ้หรือสถานที่ที่ข้าพเจ้าแจ้งแก่สหกรณ์ฯ ทราบในภายหลงั ให้ถือว่าสหกรณ์ฯ ได้แจ้ง
หรือบอกกลา่วเป็นหนงัสอืแก่ข้าพเจ้าโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

ข้อ 13. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าไมอ่ยูใ่นระหวา่งถกูฟ้องคดีล้มละลายหรือพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดแตอ่ยา่งใด และขอรับรอง
วา่ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบใุนค าขอกู้นัน้มีความเป็นจริงทกุประการ 

หนังสือกู้ นีท้ าไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน รวมจ านวน 2 ฉบับ มี
ข้อความตรงกนัเก็บไว้ที่สหกรณ์ฯ หนึง่ฉบบั ข้าพเจ้าเก็บไว้หนึง่ฉบบั 
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ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ลายเซ็นต์ของผู้ลงนามในสญัญา และเอกสารประกอบการกู้ เงินทกุฉบบั เป็นลายเซ็นต์ของผู้ลงนามจริง 
 

                                                                                        ลงช่ือ .................................................................. ผู้ขอกู้  
                                                                                           ( ......................................................................... )                      

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

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

                                                                                        ลงช่ือ ................................................................. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนิเช่ือ                                                          
                                                                                            ( ........................................................................  )   

 

 
1. ขอรับรองวา่ผู้กู้ เป็นพนกังานในสงักดัและมคีวามประพฤติเรียบร้อย       สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนกังานเครือสหพฒัน์ จ ากดั 
2. เงินเดือนเฉลีย่ตามที่ระบใุนสญัญาถกูต้องเป็นจริง                                       อนมุตั ิ  ไมอ่นมุตัิ  ตัง้แตว่นัท่ี............................ 

 
  ลงช่ือ .................................................................. ผู้ รับรองฝ่ายบคุคล         ลงช่ือ .................................................... ประธานกลุม่  
     ( ........................................................................  )                                 ( .................................................................... ) 
     ต าแหนง่ .............................................................                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                    ลงช่ือ ......................................................... ผู้อนมุตัิ  
                                                                                                                      ( ..................................................................... )                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานประกอบการขอกู ้
  -  ส าเนาบตัรประชาชน  
 -  ส าเนาสลิปเงินเดือนของผูกู้เ้ดือนปัจจุบนั 
  -  ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคาร   
  -  ส าเนาใบเสร็จรับเงินงวดสุดทา้ย 
 


