
 

คำขอกู้เงินและหนังสอืกู้เงินเพื่อเหตฉุุกเฉิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 

เขียนที…่………………………………………... 
วันที่………เดือน…………………………พ.ศ…………. 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 
1. ข้ าพ เจ้ า …………………………………………………….ส ม าชิ ก เล ข ท ะ เบี ย น ที่ ………….………. สั ง กั ด /

โ ร ง เรี ย น …………………………………………ต ำ แ ห น่ ง ………………….……อ ำ เภ อ ………………...จั ง ห วั ด ………………
โทรศัพท…์…………………...  

2. ข้าพเจ้าขอกูย้ืมเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประเภท   ฉุกเฉินปกติ   
 5% ของทุนเรือนหุ้นต้นปี (กู้เงินปันผล) 

3. ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์  จำนวน ……………… บาท (………………………………………..) 
4. วัตถุประสงค์ในการกู้………………………………………………….. 
5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังนี้ 

5.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้า ส่งให้กับสหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือน ตามงวดชำระหนี้ที่ได้กำหนดในแบบอนุมัติเงินกู ้

5.2 ข้าพเจ้ายอมให้ถือว่ากรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับ ข้อ 18(1) (2) (3) และ (4) ให้เงินกู้ที่ได้รับ
จากสหกรณ์ฯ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ 

5.3 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำตามข้อบังคับข้อ 33(3)  
จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯทราบ และจะจัดการชำระหนี้สินซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้า
ข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่ อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม 
บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดในหลักฐานที่ทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะ
จ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชำระหนี้
ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

6. ข้าพเจ้าขอรับเงินกู้โดย    เช็ค  เงินสด   เข้าบัญชีสหกรณ์เลขที่…………………………………….. 

บันทึกความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………       

ลงชื่อ……………………………………….          
        (……………………………………….)            
   ตำแหน่ง…………………………………          
(สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานให้รับรองตนเองได้) 

**แนบสำเนาบัตรประจำตัวและรายการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเดือนสุดท้าย(สลิปเงินเดือน)

ทะเบียนรับที…่…………/………. 
วันที่………./…………./………... 
 

ลงชื่อ……………………………………ผู้ขอกู้ 
       (…………………………………….) 
 

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



 

หนังสือมอบอำนาจ 
เขียนที่................................................... 

วันที่ ……เดือน…………………………พ.ศ………. 
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ………………………………………………………………….. 

ถือบัตรประจำตัว  ข้าราชการ  ประชาชน  เลขที่ ……………………………… สัญชาติ……….  เชื้อ
ช า ติ ………  อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่  ……..… ถ น น ………..……………ห มู่ ที่ …….  ต ำ บ ล ………….…………  
อำเภอ………………..……  จังหวัด………………………… 
 ขอมอบอำนาจให้ …………………………………………………………………………… 
ถือบัตรประจำตัว  ข้าราชการ  ประชาชน  เลขที่ ……………………………… สัญชาติ………. เชื้อ
ช า ติ ………  อ ยู่ บ้ า น เล ข ที่  ……..… ถ น น ………….…………ห มู่ ที่ …….  ต ำ บ ล …………………  
อำเภอ………………..……  จังหวัด………………………… เป็นผู้มีอำนาจรับเงินกู้  ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้กู้จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ตามคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตามทะเบียนรับข้างต้น  และ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้กระทำไปตามที่มอบอำนาจนี้เสมือน
หนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำการด้วยตัวเอง 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้มอบอำนาจ 
( ……………………………….………) 

ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบอำนาจ 
(………………………….……………) 

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

ลงชือ่..........................................................พยาน 
(............................................................) 

 

*** แนบสำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ

ทะเบียนรับที…่…………/………. 
วันที่………./…………./………... 
 



หนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือน(ผู้กู้) 

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

ข้าพเจ้า(ผู้กู้)...........................................................................อายุ.........ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............หมู่
ที่........... ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง................. ..........
อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่
ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอม  ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืน 
แล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด  แทนข้าพเจ้า  โดย ยินยอมให้หักเกิน  70 %   ของ เงินได้ราย เดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบำเหน็จ ข้าพเจ้าจะจัดการชำระหนี้ซึ่งมี
อยู่ต่อสหกรณ์ฯให้เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยจะยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินจากบำเหน็จและหรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ และส่งเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง แทน
ข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชำระหนี้แก่ทาง
ราชการแล้ว(ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ถอนการให้คำยินยอม
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือ
นี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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

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


