
 
คําขอกูเงินและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 
เขียนท่ี…………………………………………... 

วันท่ี………เดือน…………………………พ.ศ…………. 
เรียน คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากดั 

1. ขาพเจา…………………………………………………….สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………….………. 
สังกดั/โรงเรียน…………………………………………ตําแหนง………………….……อําเภอ………………...
จังหวัด………………โทรศัพท……………………...  

2. ขาพเจาขอกูยืมเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประเภท   ฉุกเฉินปกติ    ฉุกเฉิน ATM 
 5% ของทุนเรือนหุนตนป (กูเงินปนผล) 

3. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ  จํานวน ……………… บาท(………………………………………..) 
4. วัตถุประสงคในการกู………………………………………………….. 
5. เม่ือขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ ดังนี ้

5.1 ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักเงินไดราย
เดือนของขาพเจา สงใหกับสหกรณฯ เปนงวดรายเดือน ตามงวดชําระหนี้ท่ีไดกําหนดในแบบอนุมัติเงินกู 

5.2 ขาพเจายอมใหถือวากรณีใดๆ ดังกลาวในขอบังคับ ขอ 18(1) (2) (3) และ (4) ใหเงินกูท่ีไดรับ
จากสหกรณฯ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีตกลง
กันไว 

5.3 ถาขาพเจาประสงคจะลาออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจําตามขอบังคับขอ 33(3)  
จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯทราบ และจะจัดการชําระหนี้สินซ่ึงมีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จส้ินเสียกอน ถา
ขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จส้ินตามท่ีกลาวขางตน เม่ือขาพเจาไดลงช่ือรับเงินเดือน คาจาง เงินสะสม 
บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดในหลักฐานท่ีทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะ
จายเงินใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินดังกลาว หักเงินชําระหนี้พรอมดวยดอกเบ้ียสงชําระ
หนี้ตอสหกรณฯ ใหเสร็จส้ินเสียกอน 

บันทกึความคิดเห็นของผูบงัคับบญัชา 
ขาพเจาขอรับรองวาผูกูมีคณุสมบัติครบถวนสมควรใหกูได       

ลงช่ือ……………………………………….          
        (……………………………………….)            
   ตําแหนง…………………………………          
(สมาชิกทีด่ํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานใหรับรองตนเองได) 

**แนบสําเนาบัตรประจําตัวผูกู , ผูคํ้าประกัน(กรณีกูเกิน 100,000.-) และรายการหักเงินเดือน ณ ที่
จายเดือนสุดทาย(สลิปเงินเดือน)ของผูกู

ทะเบียนรับท่ี……………/………. 
วันท่ี………./…………./………... 

ลงช่ือ……………………………………ผูขอกู 
       (…………………………………….) 
 ……………………………………พยาน 

(…………………………………….) 



 
หนังสือมอบอํานาจ 

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

โดยหนงัสือฉบับนี้ขาพเจา ………………………………………………………………….. 
ถือบัตรประจําตัว   ขาราชการ  ประชาชน  เลขที่  ……………………………… 
สัญชาติ……….  เช้ือชาติ………  อยูบานเลขที่  ……..… ถนน………..……………หมูที่…….  
ตําบล………….…………  อําเภอ………………..……  จังหวัด………………………… 
 ขอมอบอํานาจให …………………………………………………………………………… 
ถือบัตรประจําตัว   ขาราชการ  ประชาชน  เลขที่  ……………………………… 
สัญชาติ………. เช้ือชาติ………  อยูบานเลขที่  ……..… ถนน………….…………หมูที่…….  
ตําบล…………………  อําเภอ………………..……  จังหวัด………………………… เปนผูมี
อํานาจรับเงินกู  ซึ่งขาพเจาเปนผูกูจากสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ตามคําขอกูเงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินตามทะเบียนรับขางตน และขาพเจาขอรับผิดชอบในการใดๆที่ผูรับมอบอํานาจของขาพเจา
ไดกระทําไปตามที่มอบอํานาจนี้เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดกระทําการดวยตัวเอง 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูมอบอํานาจ 
( ……………………………….………) 

ลงช่ือ..........................................................ผูรับมอบอํานาจ 
(………………………….……………) 

ลงช่ือ..........................................................พยาน 
(............................................................) 

ลงช่ือ..........................................................พยาน 
(............................................................) 

 
*** แนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ

ทะเบียนรับท่ี……………/………. 
วันท่ี………./…………./………... 
 



หนังสือยินยอมใหหกัเงินเดือน(ผูกู) 
 

ทําท่ี......................................................... 
วันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ................... 

ขาพเจา(ผูกู)...........................................................................อายุ.........ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..............
หมูท่ี........... ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................รับราชการสังกัด**......................................
ตําแหนง................................................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครพูะเยา จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................................มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยท่ี
ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอม  ไวกับ**........................................................................ดังนี ้

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุนหรือเงินอ่ืน 
แลวแตกรณี ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด  แทนขาพเจา  โดย ยินยอมใหหักเกิน  70 %   ของ เงินไดราย เดือน 

ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจาจะจัดการชําระหนี้ซ่ึงมี
อยูตอสหกรณฯใหเสร็จส้ินเสียกอน โดยจะยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินจากบําเหน็จและหรือเงินอ่ืนใดท่ี
ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ และสงเงินใหกับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ตามจํานวนท่ีไดรับแจง 
แทนขาพเจา 

ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เม่ือไดหักชําระหนี้แกทาง
ราชการแลว(ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

ขอ 4. หนังสือยินยอมนีใ้หมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวา จะไมถอนการใหคํายินยอม
ท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําใน
หนังสือนี้ท้ังหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไวท่ี**.........................................................
ฉบับท่ีสอง ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ฉบับท่ีสามเก็บไวท่ีผูกู เพ่ือเปนหลักฐาน 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผูใหความยินยอม(ผูกู) 
(.........................................................................) 

 
 
ลงช่ือ........................................................พยาน                     ลงช่ือ...........................................................พยาน 
(....................................................................)                        (.........................................................................) 
 

**  หมายถึง  สวนราชการ ผูมีอํานาจในการหักเงินเดือน ณ ที่จาย 



   
   
    

 
หนังสือค้ําประกนัสําหรบัเงนิกูฉุกเฉินในหนี้ทีส่มบูรณ 

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

ขาพเจา...............................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา  จํากัด               
เลขทะเบียนที่.....................อายุ.................ป  เลขประจําตัวประชาชน……………………………………………………..    
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง.....................................................สังกัด............................................... 
อําเภอ.................................จังหวัดพะเยา ไดทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด     
ซึ่งตอไปน้ีในหนังสือคํ้าประกันน้ีจะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปน้ี  

ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให............................... ............... ....................................................กูเงิน       
จํานวนเงินกู....................................บาท (..............................................................................) ตามหนังสือเงินกู
ฉุกเฉินที่............................. ลงวันที่.....................................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว  
ขาพเจายินยอมคํ้าประกันหน้ีดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปน
อุปกรณแหงหน้ีน้ันดวย 

ขอ  2. ขาพเจาไดยินยอมคํ้าประกันหน้ีดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหน้ี อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู
ฉุกเฉินน้ันโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการ จนกวาหน้ีสิน และคาสินไหมทดแทน 
ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว 

ขอ 3. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหน้ีใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก
ขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหน้ีโดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผู
จายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จายชําระหน้ีซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจาก
เงินเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอม ใหหักเงินไดรายเดือนและ
เงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมน้ีใหมีอยูตลอดไป ทั้งน้ีจนกวาจะไดชําระหน้ีตามหนังสือกูเงินฉุกเฉิน
ที่ขาพเจาไดคํ้าประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแลว 

ขอ 4. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไว
ใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระ
หน้ีจนสิ้นเชิง 

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือคํ้าประกันน้ีโดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง  จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูคํ้าประกัน ลงช่ือ.............................................................  

     (.............................................................)   ผูจัดการหรือผูที่ไดรบัมอบหมาย 

ลงช่ือ.............................................................พยาน 

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

 
   

หนังสือเงินกูที่.................................. 
 
ช่ือผูกู............................................... 

ทะเบียนผูคํ้าประกัน 
 
เลม.......................หนา............ 



หนังสือยินยอมใหหกัเงินเดือน(ผูคํ้าประกัน) 
 

ทําท่ี......................................................... 
วันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ................... 

ขาพเจา(ผูค้ําประกัน).........................................................................อาย.ุ........ป อยูบานเลขท่ี.............. 
หมูท่ี........... ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................รับราชการสังกัด**......................................
ตําแหนง................................................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................................มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยท่ี
ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอม  ไวกับ**........................................................................ดังนี ้

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุนหรือเงินอ่ืน 
แลวแตกรณี ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด  แทนขาพเจา  โดย ยินยอมใหหักเกิน  70 %   ของ เงินไดราย เดือน 

ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจาจะจัดการชําระหนี้ซ่ึงมี
อยูตอสหกรณฯใหเสร็จส้ินเสียกอน โดยจะยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินจากบําเหน็จและหรือเงินอ่ืนใดท่ี
ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ และสงเงินใหกับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ตามจํานวนท่ีไดรับแจง 
แทนขาพเจา 

ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เม่ือไดหักชําระหนี้แกทาง
ราชการแลว(ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวา จะไมถอนการใหคํายินยอม
ท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําใน
หนังสือนี้ท้ังหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหนึง่เก็บไวท่ี**.........................................................
ฉบับท่ีสอง ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ฉบับท่ีสามเก็บไวท่ีผูกู เพ่ือเปนหลักฐาน 
 
 

ลงช่ือ............................................................ผูใหความยินยอม(ผูค้ําประกนั) 
(.........................................................................) 

 
 
ลงช่ือ........................................................พยาน                     ลงช่ือ...........................................................พยาน 
(....................................................................)                        (.........................................................................) 
 

**  หมายถึง  สวนราชการ ผูมีอํานาจในการหักเงินเดือน ณ ที่จาย 




