
    

 

 

ค ำขอกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉินและหนังสือสญัญำเงินกู/้สญัญำค ้ำประกนั 

                                                                                เขยีนท่ี...................................................... 

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

เรียน  ผูจ้ดัการสหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงานธนาคารออมสิน จ ากดั 

 ขา้พเจา้...................................................อายุ.................ปี  ต าแหน่ง...................................รหสัพนักงาน................................

สมาชิกเลขท่ี........................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน............................................สงักดั(   )หน่วย(   )สาขา............................... 

(   )ส่วน (   )เขต............................................(  )ฝ่าย (  )ภาค...........................................(   )สายงาน...........................................   

(   )กลุ่มงาน....................................................โทรศพัทท่ี์ท างาน...........................................มือถือ...................................................... 

เงินเดือน/เงินบ านาญ......................................บาท รายไดอ่ื้น (ระบุอาชีพ)........................................เดือนละ............................บาท 

ขอเสนอหนังสือสญัญาเงินกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉินกบัสหกรณ ์ดงัน้ี 

ขอ้. 1 ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณฯ์ จ านวน........................................บาท(...........................................................................) 

 โดยจะน าเงินไปใชเ้พือ่การ........................................................................................................................................................................          

และขอเสนอผูค้ ้าประกนั ดงัน้ี  1........................................................................... 2. ............................................................................. 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดร้บัเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินกูคื้น ตามระเบียบว่าดว้ยเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน หมวด 5   

ขอ้ 3. เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยอมรบัผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์ ดงัน้ี                       

            ยนิยอมใหธ้นาคารออมสิน หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ตามจ านวนงวดเพือ่ช าระหน้ีเงินงวด ขอ้ 2.   

ยนิยอมใหถื้อว่าในกรณีใด ๆ หากขา้พเจา้พน้สภาพจากการเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัขอ้ 18 ใหเ้งินกูท่ี้ขอกูไ้ปจากสหกรณฯ์   เป็น

อนัถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้ นเชิง พรอ้มทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้    

 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ประสงค์จะลาออกจากธนาคารออมสิน ตามขอ้บังคบั 33 (3) ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ฯ ทราบเป็น       ลาย

ลกัษณ์อักษรและจดัการช าระหน้ี ซ่ึงมีอยู่กบัสหกรณ์ฯ  ใหเ้สร็จสิ้ น ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีใหเ้สร็จสิ้ นตามท่ีกล่าวมาแลว้ ขา้พเจา้

ยินยอมใหธ้นาคารออมสิน หรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินเดือน เงินค่าจา้ง โบนัส บ าเหน็จ บ านาญ เงินทุนเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใด   ท่ีเป็นของ

ขา้พเจา้หกัไวส้่งช าระหน้ีคงเหลือ พรอ้มดอกเบ้ียใหแ้ก่สหกรณฯ์ ได ้

ขอ้ 4. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อผ่อนช าระเงินกู ้โดยจะช าระใหเ้สร็จส้ินภายใน 12 เดือน นับถดัจากเดือนท่ีไดร้บัเงินกูไ้ป 

            ขอ้ 5. กรณีท่ีขา้พเจา้เขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หากขา้พเจา้ลาออกจากธนาคารออมสินหรือพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน

ธนาคารออมสิน ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้ าเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีขา้พเจา้จะไดร้บัช าระหน้ีคืนพรอ้มทั้งดอกเบ้ียใหส้หกรณท์นัที   

 

                            

ลงชื่อ......................................................... ผูข้อกู ้

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

             สมาชิกเลขท่ี............................................ 
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความโดยครบถว้นเป็นท่ีเขา้ใจแลว้ จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

   

        ลงชื่อ.......................................................... ผูกู้ ้

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

         

รบัเงินสด 

โอนเขา้บญัชีเลขท่ี.................... 

บุคคล 

สมุดเงินฝากออมทรพัย/์ออมทรพัยพ์ิเศษ

เลขท่ี........................................................ 

กำรค ้ำประกนัเงินกู้

เงินกดูบุ้คคล 

สญัญาเลขท่ี............................................... 
กำรรบัเงิน 



 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

        

ค ำยินยอมของผูกู้ ้

 ตามท่ีขา้พเจา้............................................................ยืน่ค าขอกูฉุ้กเฉินเป็นเงิน..................................บาท  สหกรณฯ์ ไดอ้นุมติัเงินกู ้

ใหข้า้พเจา้เป็นเงิน........................................................... บาท  และขา้พเจา้ไดร้บัเงินกูเ้ป็นเงิน.................................................บาท 

(......................................................) ระยะเวลาส่งช าระคืน 12 งวด  โดย (   ) เงินสด (   ) โอนเขา้บญัชีเลขท่ี....................................ไป

ครบถว้นแลว้ เมื่อวนัท่ี.......................................................   
 

        ลงชื่อ........................................................... ผูกู้ ้

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

............./............../............... 

ค ำยินยอมของผูค้  ้ำประกนัเงินกู ้

1. ขา้พเจา้.................................................................(ผูค้ ้าประกนัคนท่ี1) สมาชิกเลขท่ี...........................ยนิยอมค ้าประกนั 

เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินใหแ้ก่..........................................................(ผูกู้)้ เป็นจ านวนเงิน................................................บาท   

2. ขา้พเจา้.................................................................(ผูค้ ้าประกนัคนท่ี 2) สมาชิกเลขท่ี..........................ยนิยอมค ้าประกนั 

เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินใหแ้ก่..........................................................(ผูกู้)้ เป็นจ านวนเงิน................................................บาท   
 

ในกรณีท่ีผูข้อกูผิ้ดนัด ไม่ช าระหน้ีเงินกูด้งักล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ก็ดี ขา้พเจา้ยอมรบัผิดช าระหน้ีใหแ้ก่

สหกรณ์ฯ แทนผูกู้ ้โดยขา้พเจา้ยอมสละสิทธ์ิขอ้ต่อสูท่ี้จะใหส้หกรณฯ์ ท าการเรียกรอ้งเอาจากผูข้อกูก้่อนดว้ย และในการ     ค ้าประกนัน้ี 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้ าขอ้ 2. แห่งค าขอและหนังสือสญัญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินมาบงัคบัใชก้บัขา้พเจา้ดว้ย 
 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความโดยครบถว้นเป็นท่ีเขา้ใจแลว้ จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
   

    ลงชื่อ.........................................................  ผูค้ ้าประกนัคนท่ี 1  ลงชื่อ..........................................................  ผูค้ ้าประกนัคนท่ี 2    

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

 

           ..........................................................                          .........................................................  

                       เจา้หน้าท่ีสนิเชื่อ              เจา้หน้าท่ีการเงิน 

   

 

3. ความเห็นกรรมการเงินกู้ฯ 

 

   (      ) อนมุตัิ........................................บาท 

   (      ) ไมอ่นมุตัิ 
    (      ) เสนอคณะกรรมการอ านวยการ 
          พิจารณาเป็นเงิน.............................บาท 

                        .................................กรรมการ 
                        ........../........../........... 
4. มติคณะกรรมการอ านวยการ ครัง้ที่....../........ 
    วนัท่ี.............................................. 
    (    ) อนมุตัิ...................................บาท 

    (    ) ไมอ่นมุตัิ 
                       ..................................กรรมการ 
                       .........../........../........... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ความเห็นฝ่ายจดัการ 
 

     (      ) อนมุตัิ..................................บาท 
     (      ) ไมอ่นมุตัิ 
     (      ) เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา  
              เป็นเงิน................................บาท 

 
 

............................................ 
ผช.ผู้จดัการ/รองผู้จดัการ/ผู้จดัการ 
.............../.............../................ 

 

 

 

 

 

 

1. เรียน  ผู้จดัการ 
             ได้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานแล้ว 
    ผู้กู้               (      ) ครบถ้วน 
                      (      ) ไมค่รบถ้วน .................. 
    ผู้ค า้ประกนั (      ) ครบถ้วน 

                      (      ) ไมค่รบถ้วน................... 
     เห็นควรให้กู้ ได้เป็นเงิน.......................บาท 

 

     ..........................................  จนท.สนิเช่ือ 

     ............./............./............. 
 

 

 

 

 

 

 

............/............./................ 

...........สญัญาเลขท่ี

.............................................

............/............./................ 

...........สญัญาเลขท่ี

.............................................


