
 
 
 
 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบในการยื่นกู้เงินฉุกเฉิน 
 
1.   สลิปเงินเดือนของผู้กู้  ข้าราชการบ านาญใช้ทะเบียนจ่ายตรงประเภทรายงานเจ้าตัว 
2.   ค าขอกู้และหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
3.   สมาชิกสามัญที่เป็นพนักงานราชการ ใช้เอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - ค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ตามจ านวนผู้ค้ าประกัน) 
 - หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ตามจ านวนผู้ค้ าประกัน) 
 - สลิปเงินเดือนผู้ค้ าประกัน 
 - ส าเนาบัตรผู้ค้ าประกันพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 - กรณีผู้ค้ าประกันมีคู่สมรสต้องให้คู่สมรสลงลายมือชื่อในหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
     หากคู่สมรสถึงแก่กรรมหรือหย่า ต้องแนบใบมรณะบัตรหรือใบหย่า 

 
  
 หมายเหต ุ : หน้าท่ีมีเครื่องหมาย            (โปรดพลิก) เป็นเอกสารท่ีมีหน้า – หลัง ในแผ่นเดียวกัน  

-  ค าขอกูแ้ละหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หน้า 1 หน้า 2 (ต้องอยูใ่นแผ่นเดียวกัน) 
-  หนังสือค้ าประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หน้า 4 หน้า 5 (ต้องอยูใ่นแผ่นเดียวกัน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                      

โทร. (เลขภายใน) …….....………. 

                       
 

ค าขอกู้และหนงัสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉนิ 
 

              
        เขียนที่ ……………………………………… 
        วันท่ี ………………………………………… 
 
 

 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง  จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า …………………………………….................................……อายุ ..…. ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที่ …………… เป็นสมาชิก …….. ปี 
ต าแหน่ง …………………...................................…………………………ปัจจุบันสังกัด……………………………................…………………………………… 
เงินได้รายเดือน ……………………………..…… บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงนิเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินฉุกเฉินจากสหกรณ์ จ านวน ………....…...……… บาท ( ……………………...........................………………… ) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ .……………………………………………………..…………………………………………… 
และข้าพเจ้าขอให้จ่ายเงินกู้เข้าบญัชีประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด มหาขน  สาขา..………………...................……………….. 
ช่ือบัญชีผู้กู้ …………………………………............................………….……….. บัญชีเลขท่ี ……………………………………...................………………... 
และให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รบัเงินกู้ครบถ้วนในวันที่สหกรณ์โอนเงินจ านวนดังกล่าว 
 ข้อ 2.  ในเวลานี้  ข้าพเจ้ามีหุ้นอยูใ่นสหกรณ์รวม …………….......….... หุ้น เป็นเงิน ……..........………..... ……บาท  และข้าพเจ้า 
ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน อยู่ในอัตรา …………………………….. บาท 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้ามีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  ดังต่อไปนี ้

(1) เงินกู้ฉุกเฉินตามหนังสือกู้ที่ …………..............…/……...……..….วันท่ี…………………………………………… 
เงินต้นคงเหลือ …………………………………………. บาท 
  (2)  เงินกู้สามัญตามหนังสือกู้ที่ ………….........…../….......…………....วันท่ี ………………………………………….. 
เงินต้นคงหลือ …………………………………………. บาท 
 ข้อ 4.  ข้าพเจ้ายินยอม  ให้ถือค าขอนี้เป็นหนังสือกู้เงินด้วย  โดยมีข้อตกลงดังนี ้

4.1   ถ้าข้าพเจ้าไดร้ับอนุมตัิเงินกู้    ข้าพเจ้าจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ .......................... บาท 
รวมเป็นจ านวน ............ งวด พร้อมด้วยดอกเบีย้ตามประกาศของสหกรณ์  ทั้งนี้  ตั้งแต่งวดประจ าเดอืน ...........…............. เป็นต้นไป     
โดยตกลงช าระคืนให้แก่สหกรณ์ทกุวันสิ้นเดือน  ไปจนกว่าจะครบตามจ านวนหนี้ 
  4.2  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี ้

 4.2.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์  
หักเงินไดร้ายเดือนของข้าพเจ้า ตามจ านวนงวดช าระหนี้ ข้อ 4.1 เพื่อส่งต่อสหกรณ ์

       4.2.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ  ดังกล่าวในข้อบังคบัข้อ 14 ให้เงินกู้ท่ีขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน 
โดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว ้
 

                   ▲▲ (โปรดพลิก) 
 

รับที่…………………………….. 
วันท่ี…………/…………./……… 
 

หนังสือกู้ฉุกเฉินท่ี……...../……..……. 
วันท่ี ………./………../………… 

ค ำเตือน  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนด 
ไว้ในแบบค าขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและ 
ครบถ้วน  กรณีเขยีนผิดกรณุาขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากับ
มิฉะนั้นสหกรณไ์มร่ับพิจารณา 
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          4.2.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับข้อ 31 (3) จะแจ้งเป็นหนังสือ  
ให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น 
เมื่อข้าพเจ้าได้ลงช่ือรับเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัด จะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหนี้ผู้จ่ายเงินดังกล่าวหักเงินช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 
        ลงช่ือ ………………….………………… ผู้กู ้
        ลงช่ือ ……………………………………. พยาน 
        ลงช่ือ ……………………………………. พยาน 

 

รายการต่อไปนี้  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์กรอกเอง 
จ านวนเงินกู้ ……………………..…………….บาท 

จ ากัดวงเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

เงินได้รายเดือน ต้นเงินกู้สามัญ 
คงเหลือ 

ต้นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
คงเหลือ 

จ ากัดวงเงินกู้ จ ากัดเงินกู้ 
คงเหลือ 

     

      

1. ผู้ขอกู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน    □  เคย       □  ไม่เคย                                          
2. ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………… 

 

เห็นควร  □  อนุมัติ     □  ไม่อนุมัติ 
 

        ………………………………………. เจ้าหน้าที่ 
        …….……../…………../………….. 
 
           □  อนุมัติ      □  ไม่อนุมัติ 
 

    ………………………………… เจ้าหน้าที่       ……………………………….….….. ผู้จัดการ 
   …………/…………/…………     …………./……………/………….. 
 

 

  

ข้าพเจ้า ………………………….........................……….…. ได้รับเงินกู้เป็นจ านวนเงินสด ……………...………… บาท 
( ………………………………………..…………. )  ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ……...….../…...……../……...…. 
 

             ….………………………………….... ผู้รับเงิน 
 

             ….……………............………….… เจ้าหน้าที่การเงิน 
(ต้องลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ)์                 ……………../……………./……………. 
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ค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันเงินกู้เพ่ือเหตฉุุกเฉนิ 
 
 

  ก่อนที่ผู้ค้ าประกันจะลงนามในหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ผู้ค้ าประกันควรอ่าน       และ
ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินและหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้
ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ  ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท าหนังสือค้ าประกันฯ 
  การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จ ากัด  เพ่ือค้ าประกันหนี้ตามหนังสือกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเลขที่……………................ลงวันที่……………….....…………..
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด  (ผู้ให้กู้) กับนาย/นาง/นางสาว……………………………..…….……………..........…..(ผู้กู้)  
ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ  ดังนี้ 

1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดไม่เกินวงเงินที่ตนค้ าประกันตามที่ก าหนดในหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือ
เหตุฉุกเฉิน 

2. ผู้ค้ าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินค้ าประกันซึ่งผู้กู้ค้างช าระกับผู้ให้กู้ตามข้อสัญญาที่ท าเป็นหนังสือกู้
ส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ ตามที่สหกรณ์ฯ แจ้งอีกด้วย 

3. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ภายในวงเงินที่ค้ าประกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่
ก าหนดตามนัยข้อ 5  ของหนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

4. ผู้ค้ าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในกรณีท่ีผู้ค้ าประกันยินยอมให้ผู้ให้กู้ผ่อนเวลาช าระหนี้ให้แก่ผู้กู ้
 

นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว   ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ าประกัน
ส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 

ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนนี้แล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ …….......……………………………. ผู้ค้ าประกัน 
 

            (………...………...……………….…) 
 

     ลงชื่อ…………………………………..........เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
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หนังสือค้ าประกัน 
ส าหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉิน 

 

ที ่……………../…………………. 
ช่ือผู้ค้ าประกัน ………….....…………………………………………… 

 

         วันท่ี……………………………….……. 
 
 ข้าพเจ้า…………………………............………….......………….……………อายุ ………… ปี  สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด 
เลขทะเบียนท่ี …………… รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง …………………………….......…… สังกัด ………………………...................………… 
ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จ ากัด   เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่………….….....……..................………..……………………ได้กู้เงินของสหกรณ์ จ านวน …………......……........…….. บาท    
(…………………………..…………...............………) ตามหนังสือเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ …......……/….....…….. ลงวันท่ี ……….........………….... นั้น 
ข้าพเจ้ายินยอม  ค้ าประกันไม่เกินวงเงิน …….…………..........…………….... บาท เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้ มีอยู่ในสหกรณ ์
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนด
ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ  
 ข้อ 3. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามข้อผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ๆ   และสหกรณ์  
ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ภายในวงเงินค้ าประกันทันทีโดยมิใช้สิทธิของผู้ค้ าประกัน
ตามมาตรา 688, 689 และ 690  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใด 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า ข้าพเจ้าย่อมไม่หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้เมื่อหนี้สินยังไม่ระงับสิ้นไปไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
จนกว่าผู้ทีข่้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์ฯ ภายในวงเงินค้ าประกันแทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ฯ จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 
 หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว้ ณ วันท่ีซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

       ลงช่ือ …………………………………..........…… ผู้ค้ าประกัน 
 

 

       ลงช่ือ …………………………...…………………. พยาน 
 

 

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

  ▲▲ (โปรดพลิก) 
 

หนังสือกู้………………./………. 
วันท่ี ………./………../………… 
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ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผูค้้ าประกันมีคู่สมรส) 

 
        เขียนที…่……………………………………………. 
        วันท่ี…………………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้านาย/นาง …..........…………………………..............…… เป็นสาม/ีภรรยาของนาย/นาง …...……….................................……. 
ได้ยินยอมให้นาย/นาง ……………………......……………………................. เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบญัชีกลาง จ ากัด 
ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี ้
 
 
       ลงช่ือ …….......……………………………….. สาม/ีภรรยา  
 

       ลงช่ือ ………….......………………………….. ผู้ค้ าประกัน 
               (…….....……………………………….) 
 
 
 รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัวและลายมือช่ือของผู้ค้ าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันนี้ได้ท าขึ้นโดยถูกต้องจริง 
 
 
             ลงช่ือ ………………………………...…… เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
                   (…………...………………….……..) หรือผู้จัดการ 
             ต าแหน่ง ……………………..………….. 
                        …..….…/…………/………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


