ทะเบียนรับที…
่ …………/……….
วันที…
่ ……./…………./………...

คําขอกูเงินและหนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
เขียนที…
่ ………………………………………...
วันที…
่ ……เดือน…………………………พ.ศ………….
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
1. ขาพเจา…………………………………………………….สมาชิกเลขทะเบียนที…
่ ……….……….
สังกัด/โรงเรียน…………………………………………ตําแหนง………………….……อําเภอ………………...
จังหวัด………………โทรศัพท……………………...
2. ขาพเจาขอกูย ืมเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ประเภท  ฉุกเฉินปกติ
 ฉุกเฉิน ATM
 5% ของทุนเรือนหุนตนป (กูเงินปนผล)
3. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ จํานวน ……………… บาท(………………………………………..)
4. วัตถุประสงคในการกู…………………………………………………..
5. เมื่อขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ ดังนี้
5.1 ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักเงินไดราย
เดือนของขาพเจา สงใหกับสหกรณฯ เปนงวดรายเดือน ตามงวดชําระหนี้ที่ไดกําหนดในแบบอนุมัติเงินกู
5.2 ขาพเจายอมใหถือวากรณีใดๆ ดังกลาวในขอบังคับ ขอ 18(1) (2) (3) และ (4) ใหเงินกูที่ไดรับ
จากสหกรณฯ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลง
กันไว
5.3 ถาขาพเจาประสงคจ ะลาออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจําตามขอบังคับขอ 33(3)
จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯทราบ และจะจัดการชําระหนี้สินซึ่งมีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถา
ขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวขางตน เมื่อขา พเจาไดลงชื่อรับเงิน เดือน คาจาง เงินสะสม
บําเหน็จ บํานาญ เงิน ทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดในหลักฐานที่ทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะ
จายเงินใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินดังกลาว หักเงินชําระหนี้พรอมดวยดอกเบี้ยสงชําระ
หนี้ตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน
บันทึกความคิดเห็นของผูบงั คับบัญชา
ขาพเจาขอรับรองวาผูก ูมคี ณ
ุ สมบัติครบถวนสมควรใหกูได
ลงชื่อ……………………………………….
(……………………………………….)
ตําแหนง…………………………………
(สมาชิกทีด่ ํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานใหรับรองตนเองได)

ลงชื่อ……………………………………ผูขอกู
(…………………………………….)
……………………………………พยาน
(…………………………………….)

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

ทะเบียนรับที…
่ …………/……….
วันที…
่ ……./…………./………...

หนังสือมอบอํานาจ
เขียนที.่ ..................................................
วันที่ ……เดือน…………………………พ.ศ……….
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา …………………………………………………………………..
ถื อ บั ต รประจํ า ตั ว  ข า ราชการ  ประชาชน เลขที่ ………………………………
สัญ ชาติ ………. เชื้ อ ชาติ ……… อยู บ า นเลขที่ ……..… ถนน………..……………หมู ที่ …….
ตําบล………….………… อําเภอ………………..…… จังหวัด…………………………
ขอมอบอํานาจให ……………………………………………………………………………
ถื อ บั ต รประจํ า ตั ว  ข า ราชการ  ประชาชน เลขที่ ………………………………
สัญ ชาติ ………. เชื้อ ชาติ ……… อยู บ า นเลขที่ ……..… ถนน………….…………หมู ที่ …….
ตํา บล………………… อํ า เภอ………………..…… จั ง หวั ด………………………… เปน ผู มี
อํานาจรับเงินกู ซึ่งขาพเจาเปนผูกูจากสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ตามคําขอกูเงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินตามทะเบียนรับขางตน และขาพเจาขอรับผิดชอบในการใดๆที่ผูรับมอบอํานาจของขาพเจา
ไดกระทําไปตามที่มอบอํานาจนี้เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดกระทําการดวยตัวเอง
ลงชื่อ.............................................................ผูมอบอํานาจ
( ……………………………….………)
ลงชื่อ..........................................................ผูรับมอบอํานาจ
(………………………….……………)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(............................................................)

*** แนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบอํานาจ

หนังสือยินยอมใหหกั เงินเดือน(ผูกู)
ทําที่.........................................................
วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ...................
ขาพเจา(ผูก ู)...........................................................................อายุ.........ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..............
หมูที่........... ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................รับราชการสังกัด**......................................
ตําแหนง................................................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................................มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยที่
ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอม ไวกับ**........................................................................ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงิน บํานาญ ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามที่สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุนหรือเงินอื่น
แลวแตกรณี ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด แทนขาพเจา โดย ยินยอมใหหักเกิน 70 % ของ เงินไดราย เดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจาจะจัดการชําระหนี้ซึ่งมี
อยูตอสหกรณฯใหเสร็จสิ้นเสียกอน โดยจะยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินจากบําเหน็จและหรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ และสงเงินใหกับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ตามจํานวนที่ไดรับแจง
แทนขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทาง
ราชการแลว(ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมนีใ้ หมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวา จะไมถอนการใหคํายินยอม
ทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวท*ี่ *.........................................................
ฉบับที่สอง ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ฉบับที่สามเก็บไวที่ผูกู เพื่อเปนหลักฐาน

ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม(ผูกู)
(.........................................................................)

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

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

** หมายถึง สวนราชการ ผูมีอํานาจในการหักเงินเดือน ณ ที่จาย

หนังสือเงินกูที่..................................

ทะเบียนผูค้ําประกัน

ชื่อผูกู...............................................

เลม.......................หนา............

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูฉกุ เฉินในหนี้ทสี่ มบูรณ
วันที่....................เดือน..............................พ.ศ..............
ขา พเจา ...............................................................สมาชิก สหกรณอ อมทรัพ ยค รูพ ะเยา จํา กั ด
เลขทะเบียนที่.....................อายุ.................ป เลขประจําตัวประชาชน……………………………………………………..
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง.....................................................สังกัด...............................................
อําเภอ.................................จังหวัดพะเยา ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยค รูพะเยา จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่ ส หกรณ ได ให . .................................................................................................กูเ งิ น
จํานวนเงินกู....................................บาท (..............................................................................) ตามหนังสือเงินกู
ฉุก เฉินที่. ............................ ลงวันที่. ....................................และผูกูไดรับ เงินไปจากสหกรณโ ดยถูกตองแลว
ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดัง กลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปน
อุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูก พันของผูกูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรั บเงินกู
ฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก
ขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผู
จายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จายชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจาก
เงินเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอม ใหหักเงินไดรายเดือนและ
เงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินฉุกเฉิน
ที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 4. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไว
ใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระ
หนี้จนสิ้นเชิง
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(.............................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(.............................................................)

ลงชื่อ.............................................................
ผูจัดการหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย

หนังสือยินยอมใหหกั เงินเดือน(ผูค้ําประกัน)
ทําที่.........................................................
วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ...................
ขาพเจา(ผูค้ําประกัน).........................................................................อายุ.........ป อยูบานเลขที่..............
หมูที่........... ตรอก/ซอย.......................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................รับราชการสังกัด**......................................
ตําแหนง................................................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิก...................................มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยที่
ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอม ไวกับ**........................................................................ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงิน บํานาญ ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามที่สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุ นหรือเงินอื่น
แลวแตกรณี ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด แทนขาพเจา โดย ยินยอมใหหักเกิน 70 % ของ เงินไดราย เดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจาจะจัดการชําระหนี้ซึ่งมี
อยูตอสหกรณฯใหเสร็จสิ้นเสียกอน โดยจะยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินจากบําเหน็จและหรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ และสงเงินใหกับสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ตามจํานวนที่ไดรับแจง
แทนขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่ อไดหักชําระหนี้แกทาง
ราชการแลว(ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวา จะไมถอนการใหคํายินยอม
ทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึง่ เก็บไวท*ี่ *.........................................................
ฉบับที่สอง ใหสหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด ฉบับที่สามเก็บไวที่ผูกู เพื่อเปนหลักฐาน

ลงชื่อ............................................................ผูใหความยินยอม(ผูค้ําประกัน)
(.........................................................................)

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

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

** หมายถึง สวนราชการ ผูมีอํานาจในการหักเงินเดือน ณ ที่จาย

