
 

เลขท่ีสญัญา    
วันท่ี    

      
 
 

คำขอและสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน 

 เขียนที ่  
 วันท่ี   
เรียน   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูะลา จำกัด 

ข้าพเจ้า (ผู้กู)้                                                                     เลขประจำตัวประชาชน   
วัน/เดือน/ปี เกิด                              อาย ุ            ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูะลา จำกัด เลขทะเบียน                        
เป็น ❑ ข้าราชการ ❑ บำนาญ ❑ ลูกจ้างประจำ ❑ พนักงาน ❑ ครูเอกชน ตำแหน่งงาน                   สังกัด    
อำเภอ                    จังหวัด               บรรจุราชการ/ เริ่มปฏิบัติงาน วันท่ี                      ปัจจุบันมีอายุราชการ/ อายุงานรวม            ปี           
และมเีงินไดร้ายเดือนดังน้ี 1 เงินเดือน             2 เงิน พสร.            3 เงินวิทยฐานะ/ตำแหน่ง                         
ที่อยู่ปัจจุบัน                                                                                            หมายเลขโทรศัพท์  
สถานภาพการสมรส ❑ โสด   ❑ หม้าย   ❑ หย่า   ❑ สมรส คู่สมรสช่ือ  
มีความประสงค์ขอทำคำขอและหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จำนวน                                        บาท (                                                                              ) 
และได้รับเงินครบถ้วนในวันทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
 ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ในอัตรางวดละ                      บาทพร้อมดอกเบี้ย
ตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด รวม               งวด ทั้งนี้โดยเริ่มส่งงวดแรกภายในวันสิ้นเดือน                                      พ.ศ.                     
เป็นต้นไป จนกว่าชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้แล้วเสร็จ และในกรณีที่สหกรณ์ฯ ปรับอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มลดได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบ 
         ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ดังนี้ 
                 3.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ หักเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้าตามจำนวนงวดชำระหนี้ใน ข้อ 2. เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ ได้เสมอ โดยปราศจากข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 
 3.2 ยอมให้ถือว่าในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 15 ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อม
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
 3.3 ถ้าข้าพเจ้าจะประสงค์จะลาออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำตามข้อบังคับข้อ 32 (2) จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ 
ทราบ และจะจัดการชำระหนี้ทั้งหมด ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อ
ข้าพเจ้าได้ลงช่ือรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม หรือเงินอ่ืนใดในหลักฐานที่ทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด จะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่งชำระตอ่สหกรณ ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้เสมอโดยปราศจากข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาเงินกู้น้ีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 ลงช่ือ                                    ผู้กู ้                     ลงช่ือ                                      คู่สมรสผู้กูใ้ห้ความยินยอม 
                         (                                    )                               (                                     ) 
       ลงช่ือ                                    พยาน                   ลงช่ือ                                     พยาน 
                         (                                    )                               (                                     ) 

ส่วนของผู้บังคับบัญชา 
ขอรับรองว่าผู้กู้ปฏิบตัิงานอยู่จริง ไม่อยู่ระหว่างการขอย้ายหรือลาออก และสามารถหักเงินได้

รายเดือน ณ ที่จ่าย ชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ 
                   ลงช่ือ   
     (                                                     ) 
         ตำแหน่ง    

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ 
ลงช่ือ                          

(                                     ) 
วันท่ี     

เอกสารประกอบการยื่นกู้  
1. บัตรสมาชิกสหกรณ์ ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  
(มีลายมือชื่อบนบัตรชัดเจน)            
2. สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  
3. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด รับรองโดยผู้บังคับบัญชา  
หรือ จนท.การเงิน 
4. รายการบัญชีเงินเดือนเข้าธนาคาร (STATEMENT) 
ย้อนหลัง 3 เดือน  

 



    
 
 

สัญญาค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 
(ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจา้งประจำ กู้ไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน) 

(พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานจา้งตามภารกิจ ครูโรงเรียนเอกชน กู้ไม่เกิน 20,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน) 

 เขียนที ่  
  วันท่ี  

ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล ผู้ค้ำประกัน)                                                         เลขประจำตัวประชาชน   
วัน/เดือน/ปี เกิด                              อาย ุ            ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูะลา จำกัด เลขทะเบียน                        
เป็น ❑ ข้าราชการ ❑ บำนาญ ❑ ลูกจ้างประจำ ❑ พนักงาน ❑ ครูเอกชน ตำแหน่งงาน                    สังกัด    
อำเภอ                  จังหวัด                 มีเงินได้รายเดือนดังน้ี 1 เงินเดือน             2 เงิน พสร.            3 เงินวิทยฐานะ/ตำแหน่ง                         
ที่อยู่ปัจจุบัน                                                                                            หมายเลขโทรศัพท์  
สถานภาพการสมรส ❑ โสด   ❑ หม้าย   ❑ หย่า   ❑ สมรส คู่สมรสช่ือ  

ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะใช้คำว่า “สหกรณ์ฯ”เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ตามที่ (ช่ือ-สกุล ผู้กู้)                                                         กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จำนวน                                     บาท  
(                                                     ) ตามหนังสือสัญญาเงินกู้เลขที่สัญญา                /                และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก
สหกรณ์ฯ โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ตามประกาศของสหกรณ์ฯ และการชำระหนี้เป็นไปตามสัญญา
เงินกู้ฉบับดังกล่าว ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ฯ กับผู้กู้ทั้งหมดแล้ว 
       ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ผู้กู้ ตามข้อ 1. ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินกู้ไปแล้ว ถ้าผู้กู้ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดแทน 
นับตั้งแต่วันทำหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับน้ีเป็นต้นไปจนกว่าผู้กู้จะได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นโดยสิ้นเชิง 
        ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ำ
ประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน
ข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวัน
นับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจำนวนเงิน 
ณ ท่ีจ่าย ชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้สหกรณ์ฯ จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทำหนังสือ
ยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ฯ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระตามหนังสือกู้เงินที่
ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันท ี
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้น้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
  ลงช่ือ                                    ผู้ค้ำประกัน                   ลงช่ือ                                      คู่สมรสผู้คำ้ประกันใหค้วามยินยอม 
               (                                    )                                       (                                     ) 
       ลงช่ือ                                    พยาน                          ลงช่ือ                                     พยาน 
               (                                    )                                       (                                     ) 

 
เห็นควรอนุมัติ...................บาท 
ลงช่ือ......................................... 
(…………………………………………) 

วันท่ี.................................. 

อนุมัติ 
 

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

วันท่ี.................................. 

ผู้จ่ายเงิน 
 

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

วันท่ี.................................. 

ผู้รับเงิน 
 

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

วันท่ี.................................. 


