
 
ค าขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน (สวัสดิการเงินกู้) 
สหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน ี

เขียนที ่ วิทยาลัยอาชีวศกึษาปัตตาน ี
วันที่........... เดือน................................ พ.ศ. ................. 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการร้านสหการวิทยาลัย
อาชีวศึกษาปัตตานี 

ข้าพเจ้า.......................................................................... 
เลขประจ าต าแหน่ง........................................................ 
ต าแหน่ง......................................................................... 
   ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า 
   พนักงานราชการ   ลูกจ้างชั่วคราว 
เบอร์โทรศัพทต์ิดตอ่....................................................... 
ได้รับเงินเดือน.........................................................บาท 
และ  ไม่มีหน้ีสินต่อสหการฯ 

 มีหน้ีสินอยู่ต่อสหการฯ ในฐานะผู้กู้ ดังนี ้
เลขที่สัญญา  
วัน เดือน ปี ที่กู ้  
จ านวนงวดที่กู ้  
ช าระเงินล่าสุดงวดที่  
เงินต้นคงเหลือ  

ข้าพเจ้าขอเสนอค าขอกู้ยืมเงินฉุกเฉิน สหการฯ   
จ านวน ............................................. บาท 
(............................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อ (ชี้แจงเหตุผล) 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
พร้อมช าระดอกเบ้ียตามอัตราที่สหการฯ ก าหนด และ 
 ส่งคืนเงินกู้ยืม ไม่เกิน 12 งวด (งวดละ 1,750 บาท) 
 ส่งคืนเงินกู้ยืม ไม่เกิน 18 งวด (งวดละ 1,200 บาท) 
 
ลงชื่อ.............................................................ผูย้ื่นค าขอกู้ 
     (..................................................................) 
 

 

ค ารับรองของงานการเงนิ 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ผู้ยืน่ค าขอกู้ มีเงินได้รายเดอืนเพียง
พอที่จะหักช าระหนี้ของสหการฯ ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุไว้
ในค าขอกู้นี ้

ลงชื่อ..........................................................งานการเงิน 
            (นางซอลีฮะห์  อับดุลซาลาม) 
 

บันทึกความคิดเห็นของคณะกรรมการร้านสหการ 

เห็นควรอนุมัติให้กู้ได ้ จ านวน...................................บาท 
(............................................................................) 

   ลงชื่อ....................................................คณะกรรมการ 
              (นางสาวรจุิรา  บาเหาะ) 

   ลงชื่อ....................................................คณะกรรมการ 
             (นายปรีชา  มณีรัตนโชติ) 

   ลงชื่อ....................................................คณะกรรมการ 
           (นางสาวปาริชาติ  ธีระเสฏฐกุล) 
 

 อนุมัต ิ      ไม่อนุมตั ิ

        ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติ 
                 (นางสาวพลูสุข  ธัชโอภาส) 

ผู้อ านวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
 

บันทึกการรับ-จ่าย เงินกู้ยืมฉกุเฉิน (สวัสดิการเงินกู้) 

ข้าพเจ้า ได้รับเงินกู้ยืมแล้ว จ านวน............................บาท 
(............................................................................) 

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

   ลงชื่อ....................................................ผู้จา่ยเงิน 
              (นางสาวรจุิรา  บาเหาะ) 
        ................./.................../................. 

สัญญากู้ยืมเงิน เลขที่ ................../.................... 

ล าดับที่ ................................. 
เลขที่ค าขอ ............/............. 



สัญญากู้ยืมเงิน 
ท าที ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
วันที่..............เดือน.........................................พ.ศ.................... 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง ร้านสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  เลขที่ ๑๐ ถนนหนองจิก ต าบลสะบารัง อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ฝ่ายหนึ่งซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้กู”้ กับ................................................................................................... อายุ.......................ป ี 
อยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................. ต าบล/แขวง..................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................................... ฝ่ายหนึ่งซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู”้ อีกฝ่ายหนึ่ง 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกนัดังมีข้อความต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  จ านวนเงนิที่กู ้

๑.๑ ผู้กู้ได้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็น  จ านวนเงิน..................... 
...........................บาท (.................................................................) 

๑.๒ ผู้กู้ได้รับเงินกู้ตามข้อ ๑.๑ จากผู้ให้กู้ครบถ้วนแล้วใน
วันที่ท าสัญญานี้ 
ข้อ ๒  อัตราดอกเบ้ีย 

๒.๑ ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเงินกู้จ านวนดังกล่าวใน
ข้อ ๑.๑ อัตราร้อยละ..................ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาฉบับ
นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น 

๒.๒ ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช าระเงินกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วน
ของเงินต้นหรือดอกเบี้ยผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ที่
ยังคงค้างช าระท้ังหมดในอัตราร้อยละ..........................ตอ่ปี นับแต่
เวลาท่ีผิดนัดช าระเงินนั้นเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  การช าระเงินตน้เงนิกู้และดอกเบี้ย 

๓.๑ ผู้กู้สัญญาว่าจะช าระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ให้กู้
ครบถ้วน โดยการผ่อนช าระเป็นจ านวน.................งวด  
เดือนละ.......................บาท (.......................................................) 
เร่ิมตั้งแต่เดือน........................................ เป็นต้นไปจนเสร็จส้ิน 

๓.๒ ผู้กู้จะช าระเงินต้นที่ค้างคืนทั้งหมดหรือบางส่วนก่อน
ตามข้อ ๓.๑ ก็ได้ แต่ผู้กู้ต้องช าระค่าใช้จ่ายที่ติดค้าง (ถ้ามี) และ
ดอกเบี้ยจนถึงวันที่ค้างช าระก่อนช าระครบจนหมด ทั้งผู้กู้ต้องท า
หนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
..............วัน 
ข้อ ๔  หลักประกนั 

เพื่อการประกันช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าว ผู้กู้ได้จัดให้มี นาย/
นาง/นางสาว................................................................................ 
เป็นผู้ค้ าประกันและร่วมรบัผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมกับผู้กู้ 
ข้อ ๕  การผิดนัด 

ให้ถือว่าผู้กู้ผิดนัดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังจะได้กล่าวต่อไปนี้ 
๕.๑ เมื่อผู้กู้ไม่ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามจ านวนหรือ

ก าหนดเวลาที่กล่าวไว้ในข้อ ๓.๑ 

 
๕.๒ เมื่อผู้กู้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด

แห่งสัญญานี ้
๕.๓ เมื่อปรากฏว่าหลักฐาน หนังสือ ข้อรับรองหรือเอกสาร

ที่ผู้กู้มอบแก่ผู้ให้กู้ไว้เป็นเอกสารเท็จปลอมทั้งหมดหรือบางส่วน 
รวมถึงเอกสารของผู้ค้ าประกัน 

๕.๔ เมื่อผู้กู้ถูกฟ้องร้องด าเนินคดีหรือมีเหตุการณ์อ่ืนใดที่
ผู้ให้กู้เห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินการหรือ
สถานะการเงินของผู้กู้ 

๕.๕ เมื่อผู้กู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ชั่วคราวหรือเด็ดขาดหรือถูกเจ้าพนักงานบังคับ ยึดทรัพย์ 
ข้อ ๖  ผลของการผิดนดั 

ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเป็นการผิดนัดในจ านวนหนี้สินทั้งหมด 
โดยหนี้ทั้งหมดตามสัญญานี้เป็นอันถึงก าหนดช าระทันที โดยผู้ให้กู้
มิต้องแจ้งให้ทราบก่อนและผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยของต้นเงินกู้ที่
ค้างช าระในอัตราสูงสุด และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหลายใน
บรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับอันเนื่องจากการผิดนัดของผู้กู้ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี และบังคับ
ช าระหนี้จนเต็มจ านวนทุกประการ 
ข้อ ๗  อื่นๆ 

บรรดาหนังสือบอกกว่า ทวงถาม หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่ง
ให้แก่ผู้ กู้นั้ นไม่ว่ าจะส่งทางไปรษณี ย์  ลงทะเบียน หรือไม่
ลงทะเบียน หรือให้คนน าไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังต าบล
สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้วให้ถือว่าเป็นการส่งโดย
ชอบด้วยกฎหมาย และหากส่งให้ไม่ได้เพราะสถานที่ดังกล่าว
เปลี่ยนแปลง รื้อถอนไปโดยผู้กู้ไม่มีการแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
และหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว การส่งหนังสือต่างๆ ที่ได้ส่งไป
แล้วให้ถือว่าขอบด้วยกฎหมาย 

สัญญานี้ถูกท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน 
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อ
หน้าพยานเป็นส าคัญ และเก็บสัญญาไว้ฝ่ายละฉบับ 

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้กู ้
(นางสาวพูลสุข  ธัชโอภาส) 

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

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

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

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

 

เลขที่สัญญา ............./.............. 


