
 

ค ำขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั 
 ขา้พเจา้...........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................อาย.ุ...................ปี 

เป็น     ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                            
  ขา้ราชการบ านาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   ต าแหน่ง.............................................................................. 
สังกดั............................................................................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ.....................................................บาท  
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...................................หมู่ท่ี............ถนน...............................ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต............................... 
จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย.์.............................โทรศพัท.์...........................................ขอเสนอค าขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน (ปกติ)      3. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกคลอดบุตร 
  2. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกเจ็บป่วย     4. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกทุพพลภาพ 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์ จ านวน.................................................บาท (...................................................................................) 
อัตราดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ ท่ีใช้อยู่ในขณะท่ีต้องช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงิน น้ี  โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดังน้ี
.................................................................................................................................................................................................................................. 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้สัญญาว่าจะส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนงวดละ...........................................บาท  งวดสุดทา้ย...............................บาท 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย ตั้งแต่เดือน...........................................เป็นตน้ไป  รวม............................งวด 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอเสนอผูค้  ้าประกนั เฉพำะผู้กู้เป็นพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกุล 
สมาชิกเลข
ทะเบียนท่ี 

รับราชการหรือท างาน
ประจ าในต าแหน่ง 

เงินได ้
รายเดือน (บาท) 

ขา้พเจา้ผกูพนัตนท่ีจะเขา้
ค ้าประกนัตามค าขอกูเ้งิน
ขา้งตน้น้ี จึงลงลายมือช่ือ

ไวเ้ป็นส าคญั 

1.           
 

 ขอ้ 4. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดงัน้ี 
  4.1 ยินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผูจ้่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า โดยท าเป็นหนังสือยินยอมให้หักเงินได ้           
รายเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ให้หกัเงินไดต้ามจ านวนงวดช าระหน้ีขอ้ 2 เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 

4.2 ยอมให้ถือว่าในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่าดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูใ้ห้เงินกูท่ี้ขอกูไ้ปจาก
สหกรณ์เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

4.3 ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ จะแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบและจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เม่ือขา้พเจา้ไดล้ง
ช่ือรับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้ง จ่ายเงินให้แก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินดังกล่าวหักเงินช าระหน้ีพร้อมดว้ย
ดอกเบ้ียส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้
     ลงช่ือ............................................................................ผูข้อกูเ้งิน 
               (.........................................................................) 

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

รับที่.................... /................... 
วนัท่ี........./........./.......... 
เวลา.................น. 

หนงัสือเงินกูท่ี้............/.......... 
วนัท่ี............/............./.......... 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ ไม่
ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร  
 



       
              
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขา้พเจา้........................................................................................................ไดรั้บเงินกู ้  จ านวน........................................................บาท 

(...............................................................................................................) ตามค าขอและหนงัสือกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินน้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  

ณ วนัท่ี...........เดือน...............................พ.ศ............ โดย             รับเป็นเงินสด         เช็ค          โอน / น าเงินเขา้ฝากบญัชีของขา้พเจา้  

ช่ือธนาคาร......................................................................สาขา.........................................บญัชีเลขท่ี..................................................................... 

      ............................................................................ผูกู้/้ผูรั้บเงิน 

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

       

    จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้...........................................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

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

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์) 
จ านวนเงินกู.้......................บาท 
จ ำกดัวงเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

เงินไดร้ายเดือน ตน้เงินกูส้ามญัคงเหลือ ตน้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน
คงเหลือ 

จ ากดัวงเงินกู ้ วงเงินกูค้งเหลือ 

     

หมำยเหตุ     1.ผูข้อกู ้เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่    เคย   ไม่เคย 
      2.ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ........................................................................................................................................................... 
         เห็นควร   อนุมติั     ไม่อนุมติั                อนุมติั     ไม่อนุมติั 

       ลงช่ือ..........................................................   ลงช่ือ......................................................... 
               (........................................................)           (.................................................................) 
             เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ            ประธาน/รองประธาน/ผูจ้ดัการ/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 
     
     
       
      
 
 



 

 

 

 

 

หนังสือคํา้ประกนัเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 

เลขท่ี........................./....................... 

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

 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว.........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี....................อาย.ุ..........ปี 

เป็นข้าราชการ   เลขบตัรประจาํตวัประชาชน                                                                        

ตาํแหน่ง...................................................สังกดั...................................................... ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง............................ บาท 

สถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย  หยา่ร้าง   ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี.............ถนน..................... 

ตาํบล/แขวง.......................................อาํเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์..........................

โทรศพัท.์...........................................ไดท้าํหนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั ซ่ึงต่อไปน้ี

ในหนงัสือคํ้าประกนัน้ีจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้............................................................... กูเ้งิน จาํนวนเงินกู้..................................................... 

(...........................................................................................) ตามหนงัสือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ี................................../................. 

ลงวนัท่ี.................................และผูกู้ ้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอม คํ้าประกันหน้ีดังกล่าวพร้อม

ดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมคํ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม  ขอ้ 1. และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระหน้ี 

อตัราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินนั้น โดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอม

ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้

หลุดพน้จากการคํ้าประกนัรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้คํ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

 ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้

ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมชาํระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและ

เงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ หักจาํนวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งชาํระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของ

ขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความ

ยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้าํระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินท่ีขา้พเจา้ได ้คํ้าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 

  

 

 

หนงัสือเงินกูท่ี้..................../................. 

ช่ือผูกู้.้................................................... 

ทะเบียนผูค้ ํ้าประกนั 

เล่ม...........................หนา้..................... 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรัษฎากร 



ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์

เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหน้ีจนส้ินเชิง 

 ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือคํ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

     ลงช่ือ.............................................................ผูค้ ํ้าประกนั 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ สหกรณ์ควรจดัให้มีสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบา้นของผูค้ ํ้าประกนัไวป้ระกอบ

เป็นหลกัฐานดว้ย 

 

 

คํายนิยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูกู้มี้คู่สมรส) 

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

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

 ขา้พเจา้ นาย/นาง..............................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.......................................................... 

ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัหนงัสือเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั ตาม

หนงัสือคํ้าประกนัเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้คู่สมรส 

        ......................................................คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม 

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

        ......................................................ผูค้ ํ้าประกนั 

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

 


