
 

หนังสือกูท่ี ฉ. .............../......................
วันท่ี............./................../.................... 

คําขอและหนังสือเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 

                                                                                       ท่ี…..….……../…………… 
                                                    เขียนท่ี………………………………....………. 

                                        วันท่ี…..….. .เดือน…..……………….พ.ศ….......………                                                                    
 เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  จํากัด 

                   ขาพเจา…….…….............………………........……….สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………. ..……… รับราชการหรือทํางานประจําใน
ตําแหนง…………………..…...........…………….สังกัด…………....…......................…..............ไดรับเงินไดรายเดือน……….............……บาท  
หมายเลขโทรศัพทติดตอ.................................................................ขอเสนอคําขอกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินดังตอไปนี้  
               ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ       จํานวน……..............…….……....บาท (…….…………….............………………….………..) 
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ช้ีแจงเหตุฉุกเฉินท่ีทําใหจําเปนตองขอกูเงิน)………............................………………………….……..…….. 
               ขอ  2. ขาพเจามีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู   ดังตอไปนี ้
                          ( 1 ) หนังสือเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเลขท่ี….…...../…….....…วันท่ี….…………………............เงินตนคงเหลือ……………....บาท 
               ขอ  3.  ถาขาพเจาไดรับเงินกู    ขาพเจาขอสงเงินกูคืนพรอมดวยดอกเบ้ียภายในวันสิ้นเดือน   ดังนี้ 
                          ( 1 ) เดือน…………….....พ.ศ. ...............ตนเงิน ……….....บาท   (7)  เดือน.................... .พ.ศ...............ตนเงิน.....................บาท                   
                          ( 2 ) เดือน…………….....พ.ศ. ...............ตนเงิน ……….....บาท   (8)  เดือน..................... พ.ศ...............ตนเงิน.....................บาท                                        
                          ( 3 ) เดือน…………….... พ.ศ. .............. ตนเงิน ……….....บาท   (9)  เดือน..................... พ.ศ...............ตนเงิน.....................บาท                                          
                          ( 4 ) เดือน…………….... พ.ศ. .............. ตนเงิน ……….....บาท  (10) เดือน....................  พ.ศ.............. ตนเงิน.....................บาท     
                          ( 5 ) เดือน…………….... พ.ศ. .............. ตนเงิน ……….....บาท  (11) เดือน..................... พ.ศ...............ตนเงิน.....................บาท    
                          ( 6 ) เดือน…………….... พ.ศ. .............. ตนเงิน ……….....บาท  (12) เดือน..................... พ.ศ...............ตนเงิน.....................บาท   
                ขอ  4.  เม่ือขาพเจาไดรับเงินกูแลว   ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ  ดังนี้ 

4.1.  ยินยอมใหผูบังคับบัญชา   หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาท่ีไดรับมอบหมายจากสหกรณหักเงินได     
รายเดือนของขาพเจา  ตามจํานวนงวดชําระหนี้ ขอ 4  เพื่อสงตอสหกรณ  
   4.2.  ยอมใหถือวาในกรณีใดๆ ดังกลาวในขอบังคับ ขอ 18 ใหเงินกูท่ีขอกูไปจากสหกรณเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที   โดยมิพึงคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีตกลงไว 

4.3.  ถาประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ  44   จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจะจัดการชําระหนี้ซึ่งมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน    ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวขางตน  เม่ือขาพเจาไดลงช่ือ
รับเงินเดือน คาจาง เงินสะสมบําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใด  ในหลักฐานท่ีทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดจะจายเงินใหแก
ขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินดังกลาว  หักเงินชําระหนี้พรอมดวยดอกเบ้ียสงชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 
               ขอ  5.  ในกรณีท่ีขาพเจา  ตกเปนผูผิดนัดในการชําระหนี้ ตาม ขอ 3   ในแตละงวดท่ีตองชําระ     ขาพเจายินยอมใหสหกรณคิดดอกเบ้ีย
ต้ังแตวันผิดนัด  ตามประกาศของสหกรณ  ณ  เวลาท่ีผิดนัดนั้น 
 
 

                  ลงช่ือ................................................................ผูขอกู                      ลงช่ือ...............................................................พยาน 
                          (...............................................................)                                       (...............................................................)         ( โปรดพลิก ) 
 

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการท่ีกําหนด                                                    
ไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือช่ือของตนเองโดยถูกตอง                                                            
และครบถวน   มิฉะนั้นสหกรณไมรับพิจารณา 
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( รายการตอไปนี้   เจาหนาท่ีของสหกรณกรอกเอง ) 
จํานวนเงินกู…………………..บาท 

จํากัดวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

เงินไดรายเดือน 
 

ตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ 
 

จํากัดวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

จํากัดวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ 
    

 

               1.  ผูขอกู   เคย / ไมเคย   ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้  หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือน……….............................……………… 
               2.  ขอช้ีแจงอื่นๆ …………………………………………………………………………………………..............................……. 
  

                       ลงช่ือ………………………………………เจาหนาท่ีสหกรณ 
                                                                               ……………../…………/……………. 
                                                                                  เห็นควร   อนุญาต / ไมอนุญาต 

                                                                      ลงช่ือ……………………….……………...ผูจัดการ / เหรัญญิก 
                                                                                ……………./…………./………...…. 
                                                                                        อนุญาต / ไมอนุญาต 
 

                                                                     ลงช่ือ…………..………………………….ประธานกรรมการ 
                                                                                …………../…………../…………… 

    สําหรับการมอบอํานาจ                              
                     ขาพเจา   มอบอํานาจให….........................................................................ตําแหนง………............................................................. 
      สังกัด..............................................................................เปนผูรับเงินกูตามหนังสือกูนี้แทนขาพเจา 
      บัตรประจําตัวขาราชการ / ประชาชน / ใบอนุญาตขับรถ                                                                                             คําเตือน 
      เลขท่ี…………………………………           ลงช่ือ……………………..………....…ผูกู      ถาทานมอบฉันทะใหผูอ่ืน                     
      ช่ือ……………………………………           ลงช่ือ…………………...………….…..ผูรับมอบอํานาจ         มารับเงินแทน  โปรดฝาก 
      ผูออกบัตร……………………………           ลงช่ือ………………..….………….…..พยาน                          บัตรประจําตัวของทานไป                            
      วันออกบัตร…………………………..                  (……………………….....………)                                         กับผูรับเงินแทนทานดวย 
      บัตรหมดอาย…ุ……………………… .                                        เพื่อแสดงตอเจาหนาท่ี  

                     ขาพเจา…….......................................................................................ไดรับเงินกู    จํานวน………......………….....…………บาท 
(.....................................................................................)   เปนการถูกตอง เรียบรอยแลว  ณ  วันท่ี………./….....………./……….........…. 
บัตรประจําตัวขาราชการ / ประชาชน / ใบอนุญาตขับรถ                                       
เลขท่ี.........................................................                ลงช่ือ………………………………………ผูรับเงิน               
ช่ือ..............................................................                 (ตองลงลายมือช่ือในการรับเงินตอหนาเจาหนาทีส่หกรณ) 
ผูออกบัตร.................................................                                                -จายเงินถูกตองแลว 
วันออกบัตร............................................. .                                                                     ลงช่ือ…………………………………เจาหนาท่ีการเงิน  
บัตรหมดอาย.ุ............................................                                                                              …………../…………../……………                                                                          



 
   รับ  

 
 
 

 

หนงัสือค้ําประกันสําหรับเงินกูฉุกเฉิน 
 

ชื่อผูค้ําประกัน............................................................... 
                                                 วันที่......................................................... 

 ขาพเจา................................................................................................สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  จํากัด 
เลขทะเบียนที.่.....................................................รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง............................................................................ 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที.่...........................................................สังกัด........................................... ........... 
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที.่........................หมูที.่...............ถนน..........................................ตําบล..........................อําเภอ....................................
จังหวัด..............................โทรศัพท........................................ขอทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนีจ้ะใชคําวาสหกรณ เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ตามที่................................................................ไดกูเงินของสหกรณตามหนังสือกูสําหรับเงินกูฉุกเฉินที.่........................... 
วันที่................................................นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายนี ้

ขอ 2. ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงงวดชําระหนี ้      อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่
กลาวไวในหนังสือกูนั้นโดยตลอดแลวขาพเจายอมคํ้าประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ 

ขอ 3. ในกรณทีี่สหกรณยอมผอนเวลาสงเงินงวดชําระหนี ้ตามที่กําหนดไวนั้นใหแกผูกู   ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนัน้ เปน
ความประสงคของขาพเจาดวย จึงใหถือวาขาพเจาตกลงในการผอนเวลานั้นๆ ดวยทุกครั้ง 

ขอ 4. เม่ือปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สินซึ่งขาพเจาคํ้าประกันไวนี้แกสหกรณ     ตามขอผูกพันไมวาจะเปนเพราะเหตุใด ๆ ไมวาผูกู  
ยังมีตัวตนอยูหรือไม และสหกรณไดแจงความนั้นใหขาพเจาทราบ     ขาพเจายอมรับผิดชอบชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกูทันทีโดยมิพัก
ใชสิทธิ์ของผูคํ้าประกัน ตามมาตรา 688,689,690 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นแตประการใดเลย 

ขอ 5. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การที่ขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใด ๆ     ไมเปนเหตุใหขาพเจา
หลุดพนจาการคํ้าประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันนี้จะไดใหสมาชิกอ่ืน        ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นสมควร
เขาเปนผูคํ้าประกันแทนขาพเจา 

ขอ 6. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู    ขาพเจายนิยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดราย
เดือนของขาพเจาเม่ือไดรับมอบหมายจากสหกรณ หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณ      จากเงินไดรายเดือนของ
ขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณ ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ที่ค้ําประกันนี้โดยสิ้นเชิงแลว 

ขอ 7. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี ้ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที   ถาขาพเจามิได
แจงใหสหกรณทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี ้ ใหถือวาขาพเจายังคงภูมิลําเนาอยูตามที่ระบุไวในหนังสือนี ้
ทุกประการ 

ขอ 8. ผูค้ําประกันไดรับสําเนาคูฉบับหนังสือค้ําประกันนี้ไวแลวต้ังแตวันที่ลงนามในหนังสือคํ้าประกันนี ้
ผูคํ้าประกันไดอานขอความในหนังสือคํ้าประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

                                                                 ................................................................ผูค้ําประกัน 
                                                                 (..............................................................) 
                                                                 ................................................................พยาน 
                                                                 (..............................................................) 
                                                                  ...............................................................พยาน 
                                                                  (..............................................................) 

ทะเบียนผูค้ําประกัน 
เลมที่...................หนา.................... 

หนังสือกูที.่.............../.................. 
ชื่อผูกู........................................... 



 

                                               คํายินยอมคูสมรส 
                                (ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ําประกันมีคูสมรส) 

เขียนที.่........................................................... 
วันที่................................................................ 

     ขาพเจา นาย/นาง.................................................................................เปนคูสมรสของ นาย/นาง.......................................................... 
     ไดยินยอมให นาย/นาง.......................................................................................เปนผูคํ้าประกันเงินกู................................................... 
      ของ สหกรณออมทรัพย สาธารณสุขยโสธร จํากัด ตามหนังสือคํ้าประกันขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนา 
      คูสมรส 

..............................................................................คูสมรสใหคํายินยอม 

..............................................................................ผูคํ้าประกัน 
 
    รับรองวาไดตรวจบัตรประจําตัว และลายมือชื่อผูค้ําประกัน และเห็นวาหนังสือคํ้าประกันนี้ไดทําข้ึนโดยถูกตองแลว 
 

คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
 กอนที่จะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผูคํ้าประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ําประกันใหเขาใจโดยชัดเจน
หากผูคํ้าประกันมีขอสงสัยใด ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําสัญญาคํ้าประกัน 
 
 การที่ผูค้ําประกันลงนามในสัญญาคํ้าประกัน  กับ  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด      เพื่อคํ้าประกันหนี้ตามสัญญา
กูยืมเงินเลขที.่......................ลงวันที.่...............................................................ระหวาง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด (ผูใหกู)
กับ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................(ผูกู)  ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี ้

1.     ผูค้ําประกันจะตองรับผิดอยางจํากัด  ไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน 
2.     ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกูคางชําระกับผูใหกูตามสัญญากูยืมเงิน      และอาจตองรับชดใชดอกเบี้ยหรือ         

คาสินไหมทดแทนอื่นๆ  อีกดวย 
3.  ผูคํ้าประกันจะรับผิดในวงเงินกูตามสัญญากูยืมเงิน     
4.  ผูคํ้าประกันตองรับผิดรวมกับผูกู 
5. เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนทั้งหมด  ที่ผูกูคางชําระโดยผูใหกูไม

จําเปนตองเรียกรอง  หรือบังคบัเอาจากผูกูกอน 
6. เปนสัญญาคํ้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว  ไมจํากัดเวลาที่ผูคํ้าประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนได 
7. ผูค้ําประกันไมหลุดพนจากความรับผิด  แมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู 
 

นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว   ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดตางๆ  ตามที่ระบุไวในสัญญาค้ําประกัน  ขาพเจาไดทราบ
คําเตือนนี้แลว   จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
                                                                    ลงชื่อ.................................................................ผูคํ้าประกัน 
                                                                            (................................................................) 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่สหกรณ 
                                                                            (................................................................) 
                                                                   ตําแหนง............................................................. 


