
คําขอและหนังสอืกูเงินเพ่ือเหตฉุุกเฉิน 

เขียนท่ี...................................................... 
วันท่ี.......................................................... 

เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย  จํากัด 

ขาพเจา...........................................................................................สมาชิกสหกรณฯ เลขทะเบียนท่ี............................
รับราชการหรือทํางานในตําแหนง...................................................................................สังกัด................................................... 
ไดรับเงินไดรายเดือน.........................................บาท ขอเสนอคําขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑.  ขาพเจาขอกูเงินจากสหกรณฯ จํานวนเงิน.....................................บาท  (.....................................................) 
อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศของสหกรณฯ ท่ีใชอยูในขณะท่ีตองชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินนี้ โดยจะนําไปใชเพ่ือการดังนี้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

ขอ  ๒.  ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินกูคืนเปนตนเงินงวดละ...............................................................บาท 
พรอมดวยดอกเบี้ยรวม.....................................งวด เวนแตงวดสุดทาย ขอสง.............................................................บาท 
ท้ังนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน.................................................................เปนตนไป 

ขอ  ๓.  เม่ือขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ ดังนี้ 

๓.๑  ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาท่ีไดรับมอบหมาย 
จากสหกรณฯ หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ตามจํานวนงวดชําระหนี้ขอ ๒. เพ่ือสงตอสหกรณฯ 

๓.๒  ยอมใหถือวา ในกรณีใดๆ ดังกลาวในขอบังคับของสหกรณ ใหเงินกูท่ีขอกูไปจากสหกรณฯ เปนอันถึง
กําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีตกลงไว 

๓.๓  ถาประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจําตามขอบังคับของสหกรณฯ จะแจงเปน
หนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชําระหนี้ซ่ึงมีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ 
ใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวขางตน เม่ือขาพเจาไดลงชื่อรับเงินเดือน คาจาง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. 
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใด ในหลักฐานท่ีทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจาง จะจายเงิน 
ใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินดังกลาว หักเงินชําระหนี้พรอมดวยดอกเบี้ยสงชําระหนี้ตอสหกรณ 
ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได    

ขอรับรองวา ชื่อ....................................................................... 
มีเงินรายไดพอใหหักจริง 

ลงชื่อ.............................................................เจาหนาท่ีการเงิน 
      (…………………………………………………….) 
           ……………/……………/…………… 

……………………………………………………………ผูขอกู 
(..................................................................) 

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

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

 

รับที่.............................................................. 
วนัที่.............................................................. 

 

หนงัสือกู้ที่..................................................... 
วนัที่.............................................................. 

บญัชีเงินกู้ที่................................................... 



- ๒ – 

การรับเงินกู 

ขาพเจา......................................................................ผูกู ไดรับเงินกู้ฉุกเฉินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด

เปนจํานวนเงิน.......................................................บาท (........................................................................................)

 

โดยโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขท่ีบัญชี........................................................................................................................ 
ชื่อบัญชี.....................................................................................สาขา.....................................ประเภท.......................................
(รับเช็คด้วยตนเอง เลขที่เช็ค.......................................................วันที่....................................................)เรียบร้อยแล้วในวันนี้ 

     (ลงชื่อ) ...................................................................ผูกู/ผูรับเงิน 
(…………………………………………………………) 

  (ลงชื่อ) ..................................................................ผูจายเงิน 
(…………………………………………………………) 

วันท่ี…………………………………………………… 

สําหรับเจาหนาที่ของสหกรณฯ 

สมาชิกผูขอกูมีเงินไดรายเดือน....................................บาท หนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ตนเงินคงเหลือ...............................บาท 

 

สิทธิกูเงินฉุกเฉินไดตามระเบียบ 

จํานวน.............................................บาท
 

     

สิทธิกูเงินฉุกเฉินไดตามสลิปเงินเดือน 

    จํานวน..................................................บาท
 

สมาชิกประสงค   หักกลบลบหนี้เดิม   ไมหักกลบลบหนี้เดิม

 

หกักลบลบหนี้เดิมและดอกเบี้ยแลว คงเหลือ........................................บาท

 

หมายเหตุ  ๑. ผูขอกู เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม    เคย    ไมเคย 

๒. ขอชี้แจงอ่ืนๆ..................................................................................................................................................

เห็นควร   อนุมัติ ใหเงินกูได จํานวน.......................................บาท    ไมอนุมัติ  

(ลงชื่อ).......................................................เจาหนาท่ีสหกรณฯ 

  อนุมัติ ใหเงินกูได จํานวน.......................................บาท    ไมอนุมัติ  

(ลงชื่อ).......................................................ประธาน / รองประธาน / ผูจัดการ / ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

หนี้เงินกูสามัญ ๑ ตนเงินคงเหลือ....................................บาท หนี้เงินกูสามัญ ๒ ตนเงินคงเหลือ.......................................บาท
 หนี้เงินกูสามัญ ๓ ตนเงินคงเหลือ....................................บาท หนี้เงินกู้สามัญเงินปันผลคงเหลือ......................................บาท

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line

Administrator
Line



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
เขียนท่ี………………………………………………………….. 

วันท่ี....................................................................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ.............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.........

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................ ...........

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด....................................................

ตําแหนง..........................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จาํกัด เลขทะเบียนสมาชิก....................... 

มีความประสงคใหสวนราชการ / หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน และนําสงใหสหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือ 

ใหความยินยอมไวกับสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ดังน้ี 

ขอ ๑.   ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ

จากทางราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงให 

ในแตละเดือนและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืนแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ ๒.   กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ี

ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงาน ท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาพึงไดรับจาก

ทางราชการตามขอ ๑. ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงและสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันใหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง 

ขอ ๓.   การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไมวากรณีใดตามขอ ๒. เมื่อไดหักชําระหน้ีแกทาง

ราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

ขอ ๔.   หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ ๓. น้ี ใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมน้ี

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ หรือพนภาระหน้ีสินท่ีขาพเจามีตอสหกรณ เวนแตจะได

รับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

ขอ ๕.    ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน ท่ีขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือสงชําระหน้ี ชําระคา

หุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมใน

หนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขาพเจา

สังกัดอยูเพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

หนังสือน้ีทําข้ึน ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงใหไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ฉบับท่ีสองเก็บไว 

กับสมาชิก 

ลงชื่อ.....................................................ผูใหคํายินยอม    ลงชื่อ......................................................พยาน (ผูบังคับบัญชา)/(เจาหนาที่ 

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

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

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

ฉบับนี้ของสหกรณ

เฉพาะขาราชการบํานาญ)



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
เขียนท่ี………………………………………………………….. 

วันท่ี....................................................................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ.............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.........

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................ ...........

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด....................................................

ตําแหนง..........................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จาํกัด เลขทะเบียนสมาชิก....................... 

มีความประสงคใหสวนราชการ / หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน และนําสงใหสหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือ 

ใหความยินยอมไวกับสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ดังน้ี 

ขอ ๑.   ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ

จากทางราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงให 

ในแตละเดือนและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืนแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ ๒.   กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ี

ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงาน ท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาพึงไดรับจาก

ทางราชการตามขอ ๑. ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงและสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันใหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง 

ขอ ๓.   การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไมวากรณีใดตามขอ ๒. เมื่อไดหักชําระหน้ีแกทาง

ราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

ขอ ๔.   หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ ๓. น้ี ใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมน้ี

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ หรือพนภาระหน้ีสินท่ีขาพเจามีตอสหกรณ เวนแตจะได

รับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

ขอ ๕.    ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน ท่ีขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือสงชําระหน้ี ชําระคา

หุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมใน

หนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขาพเจา

สังกัดอยูเพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

หนังสือน้ีทําข้ึน ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงใหไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ฉบับท่ีสองเก็บไว 

กับสมาชิก 

ลงชื่อ.....................................................ผูใหคํายินยอม         ลงชื่อ...................................................พยาน (ผูบังคับบัญชา)/(เจาหนาที่

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

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

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

 

ฉบับนี้ของสมาชิก

  เฉพาะขาราชการบํานาญ)
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