
ค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
เขียนที่........................................................................ 

วันที่.............เดือน........................................พ.ศ.............................  

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 ข้าพเจ้า........................................................... ...........อายุ..............ปี   สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.................................. 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.................................................................................................................. ... 
โรงเรียน / สังกัด......................................โทรศัพท.์.................................ได้รับเงินเดือนรายเดือน..................................บาท 
บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่...............ต าบล...................................อ าเภอ.................................. .จังหวัด.....................................
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกู้เงินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 จ านวน.................................................บาท  ตัวอักษร (........................................................ ...................................) 
โดยจะน าไปใช้เพ่ือการ ดังนี้.......................................................................................................................................  
 ข้อ 2 ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงิน ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืน เป็นจ านวน .................งวด  งวดละ........................บาท 
 ข้อ 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติต่าง ๆ ของ 
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทุกประการ 
 ข้อ 4 นอกจากเงินค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีต่อสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน คือ ผู้ค้ าประกัน จ านวน  1 คน ดังนี้ 
  4.1 ชื่อ...................................................................โรงเรียน.......................................... ................ 
        เลขทะเบียนสมาชิก......................................... 
 หนังสือฉบับนี้ ท าให้ ณ วัน ซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อพยาน 

 .......................................................................ผู้ขอกู้   ............................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

     
 
 
หมายเหตุ 
1. ถ้าผู้กู้เป็นครูสายผู้สอนให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นพยาน 
2. ถ้าผู้กู้เป็นผู้บริหาร , ข้าราชการบ านาญ เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ให้ผ่านความ
เห็นชอบ  จาก ผู้อ านวยการ หรือ รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
3. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวทั้งผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
4. แนบสลิปเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน พร้อมทั้งให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์หรือเจ้าหน้าที่
การเงิน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ลงลายมือชื่อรับรอง 
     ความเห็นของประธานคณะอนุกรรมการ 
อนุมัติ / ไม่อนุมัติ ...................................... 
     ................................................... 
     (...................................................) 
     ............./......................../.............. 

………………………………………….…….พยาน(ผู้บงัคับบญัชา) 
(..................................................................................) 
 

…………………………………………….พยาน(ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพยห์รือเจ้าหน้าท่ีการเงิน         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2) 
(..................................................................................) 
 

เลขที่สัญญา....................... 
ลงวันที่.............................. 
 



หนังสือค้ าประกันเงินกู้ฉุกเฉินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

วันที่.................เดือน...............................พ.ศ..................... 

ชื่อผู้ค้ าประกนั........................................................................................... 

 ข้าพเจ้า..................................................................................................................................อายุ...............................ปี
สมาชิกสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2  เลขทะเบียน              
สมาชิก..............................รับราชการหรือท างานประจ าต าแหนง่....................................................................................สังกัดหรือ
โรงเรียน.................................................. อ าเภอ................................. จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์.....................................................    
บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.........ต าบล...................................อ าเภอ.............................................จังหวัด..................................
ขอท าหนังสือค้ าประกนัไว้ต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
ลพบุรี เขต 2   เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1.  ตามที่ (ผู้กู้)........................................................................................................ได้กู้เงินฉุกเฉินสวัสดิการข้าราชการ                
และลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  สัญญาเลขที่..............................................................
ลงวันที่..........................................................................ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอยา่งไม่มจี ากัด เพื่อหนี้สินเก่ียวกับเงินกู้ฉุกเฉิน
รายนี้   ในสว่นที่เกินกวา่ค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสวัสดิการฯ 
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในการส่งเงินช าระหนี้ อตัราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนด            
ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นัน้โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายนิยอมค้ าประกันการปฏบิัติตามข้อผูกพนันั้น ๆ ทุกประการ 
 ข้อ 3.  ในกรณีที่สวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2      
ยอมผ่อนเวลาส่งเงนิค่าหุ้นช าระหนี้ ตามที่ก าหนดไว้ให้แก่ผู้กู้   ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการผ่อนเวลานั้นเปน็ความประสงค์                  
ของข้าพเจ้าด้วย   จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนผนัเวลานั้น ๆ ด้วยทุกครั้ง 
 ข้อ 4.  เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี้สิน ซึง่ข้าพเจ้าค้ าประกันไวน้ี้ ให้สวัสดิการข้าราชการและลกูจ้างประจ า             
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ปฏิบัตติามข้อผูกพัน ไม่วา่เป็นเหตุใด และสวัสดิการฯ ได้แจง้ความนัน้        
ให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจา้ยินยอมรับผิดชอบช าระหนี้ให้แก่สวัสดิการฯ แทนผู้กู้โดยมิพักสิทธิของผู้ค้ าประกัน ตามมาตรา 688,689 
และ 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แตป่ระการใดเลย 
 ข้อ 5.  ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพัน ว่าการที่ขา้พเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสวัสดิการ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้จนกวา่ผู้ทีข่้าพเจ้าค้ าประกันไวน้ี้จะได้จัดให้สมาชิกรายอื่น                    
ซึ่งคณะอนุกรรมการด าเนินการของสวัสดิการฯ เห็นควรให้เปลี่ยนเข้าเป็นผู้ค้ าประกนัแทนขา้พเจ้า 
 ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สวัสดิการฯแทนผูกู้้ ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงนิได้รายเดือนข้าพเจ้า เม่ือได้รับมอบหมายจากสมาชิกฯ โปรดหักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ ซึง่ข้าพเจ้าต้องส่งตอ่
สวัสดิการฯ 
 หนังสือค้ าประกนันี้ท าไว้ ณ วันที่ ซึ่งระบไุว้ข้างตน้ และขา้พเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
    ลงชื่อ............................................................................ผู้ค้ าประกัน 
        (................................................................................) 
 
ลงชื่อ...........................................พยาน(ผู้บังคับบัญชา)  
(.................................................................................) 
 
 
หมายเหตุ  1. ถ้าผู้ค้ าประกันเป็นครูสายผู้สอนให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นพยาน 
             2. ถา้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้บรหิาร ข้าราชการบ านาญ เจ้าหน้าที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี  เขต 2   ให้ ผู้อ านวยการ หรือ                
รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นพยาน 

…………………………………………….พยาน(ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพยห์รือเจ้าหน้าท่ีการเงิน          
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2) 
(..................................................................................) 
 


