
เลขหนังสือกู้ที่............................... 
วันท่ี.............................................       

 
 
  
       

ค ำขอกู้และหนังสือกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนสมำชิก 
        เขียนที่............................................................... 
               วันที่................................................................................... 
 

 ข้าพเจ้า......................................................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน......................... .................
อายุ.................ปี สมาชิกเลขทะเบียน............................ เปน็ (  ) ข้าราชการ (  ) ข้าราชการบ านาญ (  ) ลูกจ้างประจ า  
( ) อ่ืน(ระบุ)................................................................ ต าแหน่ง.........................................................อายุงาน...............ป ี 
สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน.................................................................อ าเภอ......................................จังหวัด.....................
รับเงินเดือน......................บาท เงินประจ าต าแหน่ง/วิทยฐานะ/ค่าตอบแทน.....................บาท รวม.......................บาท 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่..........ต าบล.....................................อ าเภอ............................................จังหวัด.......................
โทรศัพท์............................................ 
 ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก จ านวน..................................................บาท 
(……………………………………………..) โดยจะน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้...................................................................... 
 ข้อ ๒ ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย โดยหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ปีทางบัญชี..................และยินยอม
ให้สหกรณ์หกัเงินถัดจากวันที่ประชุมใหญ่อนุมัติเงนิจัดสรรก าไรสุทธิ ปีทางบัญชี.................... เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก จนครบจ านวนตามค าขอกู้และหนังสือกู้เงินเหตุฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
สมาชิก ฉบับนี้ 
 ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอน าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ และเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ปีทางบัญชี.................. เป็นหลักประกัน
การกู้เงินเหตุฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก และผู้ค้ าประกัน จ านวน ๑ คน  

(๑) ........................................................................ เลขทะเบียนสมาชิก...............................  
 

 ข้อ ๔ ข้าพเจ้าได้รับเงินกูฉุ้กเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกแล้ว โดยสหกรณ์ไดโ้อนเข้าบัญชีเงินฝาก
ออมทรพัย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด  ชื่อบัญชี.........................................................................................
เลขบัญชี.........................................................................................เรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๕ เงื่อนไขข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในหนังสือกู้เงินฉบับนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
สหกรณ์ฯ ทุกประการ  ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ  
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความของค าขอกู้และหนังสือกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกนี้โดย
ละเอียดและเข้าใจแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

 

    (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขอกู้/ผู้รับเงิน 
                   (................................................................) 
     

 

 (ลงชื่อ)..............................................................พยาน (ลงชื่อ)..............................................................พยาน 
       (................................................................)          (................................................................) 
        สมาชิกเลขทะเบียน..............................            กรรมการด าเนินการ 

  ค ำเตือน  
- ผู้กู้ต้องกรอกข้อความตามรายการ 

  ที่ก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน/ใช้หมึกน้ าเงิน 

-  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน (เจ้าตัวรับรอง) 



 
 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 
รำยกำรเกี่ยวกับผู้ขอกู้ 

 
(๑) การผิดนัดการส่งช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้น           เคย        ไม่เคย  

(๒) ได้ตรวจส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ แล้วปรากฏว่า       มี          ไมมี่ 

(๓) สิทธิกู้ตามประกาศ เรื่อง การให้กู้เงินฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก        มี       ไม่มี   

สิทธิ์การกู้ จ านวน........................................บาท  

 

 (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ        (ลงชื่อ)............................................หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ                    

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

 

      เห็นควร   (  )   อนุมัต ิ   (  )   ไม่อนุมัติ 

 

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

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

         ผู้จัดการ/รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด 

 
 

 (  )   อนุมัติ   (  )   ไม่อนุมัติ 

วงเงินกู้...........................................บาท 

 

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

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

ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

      

๒ 



หนังสือเงินกู้ฉุกเฉิน เลขท่ี........................ 
ช่ือผู้กู้....................................................... 
เลขทะเบยีนสมาชิก..................................  

   

หนังสือค  ำประกันส ำหรับเงนิกู้ฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนสมำชกิ 
         เขียนที…่……………………………………………… 
       วันท่ี..................................................................... 
 
 

 ข้าพเจ้า..........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................อายุ...............ปี 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก...................................สถานภาพ  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) หม้าย 
ต าแหน่ง.....................................................อัตราเงินเดือน........................บาท สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน......................................................... 
อ าเภอ.........................................................................จังหวัด..........................................................โทรศัพท์..................................................... 
ซ่ึงต่อไปในหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก น้ี เรียกวา่ “ผู้ค้ าประกัน”  ขอท าหนังสือค้ าประกัน
ส าหรับเงินกู้ฉกุเฉินเพือ่บรรเทาความเดือดร้อนสมาชกิ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด ซ่ึงต่อไปในหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนสมาชิก น้ี เรียกวา่  “ผู้ใหกู้้”  เพือ่เป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ตามทีผู่้ให้กู้ ได้ตกลงให้ นาย/นาง/นางสาว..............................................................กู้เงินไปเป็นจ านวน..........................บาท 
(......................................................................................) โดยมีวัตถุประสงค์.....................................................................................................
ตามหนังสือกู้เงินฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนสมาชกิ เลขที่.............................................ลงวันที่................................ ส่งช าระคืนเงิน
ต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยหักจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืนของผูกู้้  ปีทางบัญชี.....................................พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ.. ....................ต่อปี 
จนกว่าจะช าระโดยสิ้นเชิง  และผูกู้ไ้ด้รับเงินไปจากผู้ใหกู้้ ครบถ้วนแล้ว  เป็นหน้ีที่สมบูรณ์ โดย ผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมค้ าประกันการช าระ
หน้ีเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนตามหนังสือกู้เงินกูฉ้กุเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชกิ  ดังกลา่ว 
 ข้อ 2. ผู้ค้ าประกันยินยอมค้ าประกนัหน้ีดังกล่าว  ตามขอ้ 1.  และทราบวัตถุประสงค์ในการก่อหน้ีที่ผู้กู้ระบุไว้ในหนังสือกู้เงิน
ฉุกเฉิน            เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชกิของผู้กู้ตามหนังสือกู้ จ านวนเงิน และระยะเวลาในการก่อหน้ีตามหนังสือ ข้อ 1. ที่ผู้ค้ า
ประกันได้ท าหนังสอื          ค้ าประกัน 
 ข้อ 3. ผู้ค้ าประกันทราบข้อผกูพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินช าระหน้ี อตัราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูก้่อนถึงก าหนดตามที่
กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินฉกุเฉินเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนสมาชิก น้ันโดยตลอดแลว้ ผู้ค้ าประกันยินยอมปฏิบัติตามข้อผกูพันน้ันจนกว่าหน้ีที่
ค้ าประกัน ตามค าขอกู้และหนังสือกู้เงินฉกุเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสมาชิก ดังกล่าวจะได้ช าระเสร็จสิ้น  
 ข้อ 4. กรณีผู้ค้ าประกันต้องช าระหน้ีให้แก่ผู้ให้กู้ในฐานะผู้ค้ าประกันแทนผู้กู้ ผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้ให้กูห้ักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน  
ปีทางบัญชี................................ที่ผู้ค้ าประกันจะได้รับ เพื่อช าระหน้ีต่อผู้ให้กู้แทนผู้กู้ให้เสร็จสิ้นกอ่นเจ้าหน้ีรายอื่น และความยินยอมน้ีให้มีอยู่
ตลอดไปจนกวา่ผู้ให้กู้จะได้รับช าระหน้ีในส่วนที่ผูค้้ าประกันจะต้องรับผิดชอบตามขอ้ 1. 
 ข้อ 5. ในกรณีผู้ค้ าประกันต้องช าระหน้ีให้แก่ผู้ให้กูแ้ทนผูกู้้ ภายหลังจากที่ผู้ใหกู้้ได้ส่งหนังสือบอกกลา่วแจ้งแก่ผู้ค้ าประกันภายใน
หกสิบวันนับแต่วันทีลู่กหน้ี(ผู้กู้)ผิดนัด ผู้ค้ าประกันยินยอมช าระหน้ีให้ผู้กู้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หรือเงินอืน่
ใดของ          ผู้ค้ าประกัน หักเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหน้ีซ่ึงผู้ค้ าประกันต้องช าระให้ผู้ให้กู้จากเงินได้รายเดอืนและเงินอื่นใดของผู้ค้ าประกันส่ง
ต่อผู้ให้กู้ด้วย  
 ข้อ 6. ผู้ค้ าประกันรับทราบและยอมรับผูกพันปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและมติของผู้ให้กู้ และขอถอืว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของหนังสือค้ าประกันน้ี และกรณีผู้ค้ าประกันต้องออกจากการเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือออกจากงาน หรือออกจาก
การเป็นสมาชกิของผู้ให้กู้ หรือพ้นจากการเป็นสมาชกิภาพของผู้ให้กู้ตามข้อบังคับของผู้ใหกู้้  ผู้ค้ าประกันต้องจัดการช าระหน้ีสินตามความ
รับผิดชอบของผู้ค้ าประกันตามขอ้ 1. ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ข้อ 7. หากผู้ค้ าประกันได้ย้ายที่อยูจ่ากทีไ่ด้แจ้งไว้ตามหนังสอืค้ าประกนัเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อนสมาชิกฉบับน้ี                     
ผู้ค้ าประกันจะแจ้งผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือโดยทันท ี
 หนังสือค้ าประกันฉบับน้ีท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ และมอบให้ผูค้้ าประกันถือไว้เป็นหลักฐานหน่ึงฉบับ            
ซ่ึงผู้ค้ าประกันได้รับคู่ฉบับหนังสือค้ าประกันไว้แล้ว ผู้ค้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อ
หน้าพยาน 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้ค้ าประกัน 
     (..................................................................) 
 

 

 (ลงชื่อ)................................................พยาน                   (ลงชื่อ)......................................................พยาน(กรรมการด าเนินการ) 
     (.........................................................)                 (...........................................................) 
 เลขทะเบียนสมาชิก.....................................           เลขทะเบียนสมาชิก.....................................  


