คําขอกูสามัญสวัสดิการโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ประจําป 2558
มีทั้งหมด 7 หนา
1. กรณีที่สมาชิกพริ้นทคําขอกูดวยตนเอง หรือถายเอกสารกรุณาใชกระดาษตามที่
ระบุในการพริ้นท ดังนี้
 หนาที่ 1 ใชกระดาษ A 4 สีชมพูพริ้นท
 สวนหนาที่ 2-7 ใชกระดาษ A 4 สีขาว
2. เขียนคําขอกูดวยตัวบรรจง หามใชน้ํายาลบคําผิด หรือขีดฆาเอกสาร
3. เอกสารประกอบแนบคําขอกู กรุณาถายเอกสารใหเห็นชัดเจน ครบถวน และ
ไมใชกระดาษใชแลว (รีไซเคิล)
4. และรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบับดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น

เอกสารประกอบคําขอกู
1. สําเนาบัตรผูกู ผูค้ําประกัน พรอมสําเนาถูกตองดวย
ปากกาสีนา้ํ เงิน
2. สําเนาทะเบียนบานผูกู ผูคา้ํ ประกัน พรอมสําเนา
ถูกตองดวยปากกาสีนา้ํ เงิน
3. บัญชีแสดงรายการหักเงิน ณ ที่จายยอนหลัง 3 เดือน
รับรองโดยการเงินของหนวยงานตนสังกัด
4. เอกสารขอ3กรณีรับรองดวยตนเอง เพิ่มสําเนาบัญชี
เงินฝากธนาคารแสดงรายการรับโอน เงินเดือน
ยอนหลัง 3 เดือนหรือ สเตทเมนท Statement

รับที่………….........……………
วันที…่ ......………....…………………

เลขที่สัญญา………….........……………
วันที…่ ......………....………………………

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
หนังสือกูสามัญสวัสดิการ
โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ประจําป 2558
ยื่นคําขอกู วันที…่ ….....….เดือน…………………..…………….พ.ศ…..……..…

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ……….……………………….……………………….………………………….………………………...…...เลขสมาชิก…………..…………….……..……..
หนวย………………………..…………………ตําแหนง………..…………………..……..สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน…………...…..…………..…………
ตําบล………..…………………...……...อําเภอ….….…………..………..….....……... จังหวัดเลย เงินเดือน……………..…...……………..บาท
เงินวิทยฐานะ………………………บาท เกิดเมื่อวันที…่ ……...เดือน…………..…พ.ศ……..……..ปจจุบันอายุ……..….ป และมีอายุ
ครบ 60 ป ใน วันที่….……เดือน…..…..………พ.ศ…….…... ที่อยูปจจุบัน บานเลขที…่ …......…..หมูท …ี่ ....….ถนน……...…..…..….….
ตําบล……..………….……..……….. อําเภอ…...………….………..………จังหวัด…………..………..….………..รหัสไปรษณีย… ..…………………
โทรศัพทที่ทํางาน…………...……………..….....บานพัก…………..…….………..…… มือถือ……………………..…………..
เมื่อไดรบั อนุมัติขาพเจาขอรับเงินกูโดยใหสหกรณโอนเขาธนาคาร……………...…………..บัญชีเลขที…่ ….……………………………………
2. รายการขอกู
จํานวนเงินขอกู… ..................……………...……บาท (………………………………………………………………...………...………………………….)
เหตุผลเพื่อ…………………………..…...…………………….…….………. และขอสงชําระหนีเ้ ปนงวดรายเดือน ๆ ละเทากัน ตามจํานวน
สูงสุดที่สหกรณกําหนด อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศ ณ วันที่ทําสัญญา โดยสหกรณสงวนสิทธิในการปรับ เพิ่ม/ลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
3. รายการค้ําประกันเงินกู โดยเสนอใหมีผูค้ําประกันดังตอไปนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อ -สกุล

สังกัด
หนวย

ทะเบียน
สมาชิก

ตําแหนง

เงินเดือน

ลายมือชื่อผูค้ําประกัน

1
2
3
4
5
6
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน
 ควรอนุมัติ  ควรชะลอไวกอน
(ลงชื่อ)…………………………..……………..
(…………..………..……………….…………..)
ตําแหนง………………………………………….

4. เงื่อนไขพิเศษ ผูกูและผูค้ําประกันยอมรับในเงื่อนไขใน
ขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศ เกี่ยวกับการ
พิจารณาเงินกูครัง้ นี้ทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………….ผูขอกู

~ 1 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชือ่

บันทึกการพิจารณาของเจาหนาที่
1.สถานภาพปจจุบัน
สิทธิ์กู/อนุมัติ
เพิ่มหุน
รายการหักชําระหนี้
หนี้สามัญ/สามัญเอื้ออาทร

หนี้ สพช.
หนี้พิเศษ
หนี้สวัสดิการกระแสรายวัน

หนี้ฉุกเฉิน
หนี้วิทยฐานะ
หนี้ สคส.
หนี้ สสอค.
หนี้ ลอตเตอรี่
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยรับลวงหนา
ดอกเบี้ยจายคืน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ

เงินรายรับรวมเดือนปจจุบัน
เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
บาท
รวม
บาท หักรอยละ 10 ของเงินรายรับรวม
บาท รายรับสุทธิคงเหลือโอนเขาบัญชี
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท ทุนเรือนหุนปจจุบนั
บาท เงินคงเหลือคํานวณสิทธิ์กูเพื่อสงชําระหนี้

ยอดรับจริง

2.การสงชําระหนี้
(……..) เคยผิดนัดชําระหนี้ในเดือน......................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท

(……..) ไมเคยผิดนัดชําระหนี้

ขอชี้แจงอื่น ๆ .....................................................................................................................................................................................................
เพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).......................................................เจาหนาที่
(...............................................................................)
ความเห็นของผูจัดการหรือรองผูจัดการ
ความเห็นของเลขานุการ

 ควรอนุมัติ ......................................................บาท
 ควรชะลอการอนุมัติหรืออื่น ๆ...................................................

 ควรอนุมัติ ......................................................บาท
 ควรชะลอการอนุมัติหรืออื่น ๆ...................................................

(ลงชื่อ)..........................................ผูจัดการ/รองผูจัดการ
(...............................................................................)

(ลงชื่อ).....................................................เลขานุการ
(...............................................................................)

ความเห็นของประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการ

 อนุมัติ ......................................................บาท งวดชําระ...............งวด งวดละ......................................บาท
 ควรชะลอการอนุมัติหรืออื่น ๆ...................................................
(ลงชื่อ).....................................................................ประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการ
(...................................................................................)
บันทึกการวินิจฉัย
เสนอคณะกรรมการเงินกู ชุดที่..................................ในการประชุมครั้งที่..............................วันที.่ .......................................................................
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่..................................ในการประชุมครั้งที่..............................วันที.่ ................................................................
มีมติดังนี้ (.........) อนุมัติ...............................................................................บาท ชําระหนี้งวดละ........................................................บาท
(.........) ไมอนุมัติ............................................................................................................................................................................
(.........) ประกันสินเชื่อ ทุนประกัน.................................................................บาท เบี้ยประกัน...........................................บาท
(.........) เพิ่มผูค้ําประกัน จํานวน..................................คน
~ 2 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชือ่

หนังสือยินยอมของคูสมรส
ทําที…่ …………………………………………
วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ…………….
ขาพเจา……………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ.....................ป
อยูบานเลขที่……….…..…….หมูที่……............บาน...............................................ถนน………..…..…........………………….
ตําบล……..……..….………..…..…….อําเภอ………..…….…….…….………จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย…….…….....…..
โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูก)ู ...........................................................................
ขอทําหนังสือฉบับ นี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับ ทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํา
นิติกรรมหรือหนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดทีผ่ ูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผลผูกพันกับ
ขาพเจาเสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน
(ลงชื่อ)…………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………………)
ผูใหความยินยอมและลูกหนีร้ วม
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน
(……………..………………….……………)

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

ขาพเจา คูสัญญา (ผูกู) ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา และลายมือชื่อผูให
ความยินยอมเปนลายมือชื่อจริง โดยผูใหความยินยอม ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้น ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดี แพง
และคดีอาญา
(ลงชื่อ)…………………………..…...…..……………ผูกู/ผูรบั รอง
(…..…………………..…………………………)

 กรณีไมมีคูสมรส กรุณาระบุ

 โสด

 หยา

~ 3 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชือ่

 หมาย

หนังสือสัญญากูที่...............................
วันที่...................................................

หนังสือสัญญากูสามัญสวัสดิการ
โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ
วันที่…………เดือน…….…………………………พ.ศ………………
ขาพเจา ………………………..………..………………….………….สมาชิกเลขที่…………….………...สั งกัดหน วย/โรงเรียน………………………………..
ตําบล………………………….อําเภอ…………..……..……..จังหวัดเลย ผูกูขอทําหนังสือสัญญากูใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปน
หลักฐานดังนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณไปเปนจํานวน…………………..…………………..……บาท (……………………….………………….………………..)
และไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปในวันทําหนังสือกูโดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยในอัตราเทากันงวดละ……….…………….……..……….บาท จํานวน……..….……งวด
โดย ณ วันทําสัญญา สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ…………..….ตอป (สหกรณสงวนสิทธิโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา) ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน……………………………………………..เปนตนไป ขาพเจารับรองและยืนยันวาจะสงเงินงวดชําระหนี้ภายใน
วันสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคในคําขอกู
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด ที่พึงไดรับตามจํานวนที่สหกรณ
เรียกเก็บในแตละเดือนเพื่อชําระหนี้ตามสัญญานี้แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 5. ในกรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดที่พึง
ไดรับเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูตอสหกรณแทนขาพเจา
ขอ 6. การหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ หรือบําเหน็จ ไมวากรณีใดเมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงิน
สงให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เปนอันดับแรก
ขอ 7. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติทุกกรณี และในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือ
ยาย จะตองแจงเปนหนังสือใหทราบ และทําการชําระหนี้สินที่มีอยูใหเสร็จสิ้นกอน หากไมปฏิบัติตาม ขาพเจายินยอมใหนําความในขอ 5
มาบังคับใช
หนังสือสัญญากูนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ขาพเจา……………………………………...…...………………………………………....ผูกูไดรับเงินกูจํานวน………………….………...…….…...……….บาท
(.……..…………………………………..…………..……...…………..…) ตามหนังสือสัญญากูถูกตองแลว ณ วันที่………..เดือน……….…………พ.ศ…………..
(ลงชื่อ)…………………………………………………….…..ผูกูและผูรับเงิน
(…………..…….……………………………………….)

(ลงชื่อ)…………………….…………………………………คูสมรสผูกูใหความยินยอม
(………………………..…….………………………….)

(ลงชื่อ)…………………………………..…………………….พยานและผูรับรอง
(…………..…….…………………………….………….)

(ลงชื่อ)………………………………………………………….พยานและผูรับรอง
(…………..…….………………………..……………….)

(ลงชื่อ)………………………………………………ผูจายเงิน

(ลงชื่อ)…………………..…………………….ผูตรวจสอบเอกสาร

(……………….……………………..……………)

(…………………..……….………………)

……………/.……………/…………….

…………./………………/…………….

~ 4 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชือ่

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญสวัสดิการ
โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ

หนังสือสัญญากูที่..........................
วันที่..............................................

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

ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน ดังนี้
ลําดับที่

ชื่อ - สกุลผูค้ําประกัน

สังกัดหนวย/อําเภอ สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน

ตําแหนง

เงินเดือน

1
2
3
4
5
ขอ1ตามที(่ ชื่อผูกู)…….……………………………………………………….………..………………….…….ไดกูเงินจํานวน...............................................
(...........................................................................................................) จากสหกรณตามหนังสือกูสามัญสวัสดิการ โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ
ที่ ..….…...../….…………. เมื่อวันที…่ ………….…...………………..….นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกั บการกูรายนี้
ในสวนที่เกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไว
ในหนังสือกูนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณยอมผอนผันเวลาสง
เงินงวดชําระหนี้ใหแกผูกู ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย ขาพเจายินยอมและตกลงรวม ลงนามใน
บันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครั้ง
ขอ 3 เมื่อปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้ตามสัญญาที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้แกสหกรณตามขอผูกพัน ไมวาดวยกรณีใดและไดแจงใหขาพเจา
ทราบโดยชอบดวยกฎหมายแลว ขาพเจายอมรับผิดและยินยอมชําระหนี้แทนผูกู โดยไมขอใชสิทธิของผูค้ําประกันตามมาตรา 688, 689
และ 690 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแตประการใด
ขอ 4 ในกรณีทผี่ ูกผู ิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกมู ีดอกเบี้ยคางชําระและสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวย
กฎหมายแลว ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบี้ยคางชําระไปรวมกับหนี้คงเหลือตาม
สัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 5 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุใหหลุด
พนจากการค้ําประกันรายนี้เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอื่นมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว
ขอ 6 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทางราชการ
แลว (ถามี) สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขอ 7 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสหกรณทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจาก
สหกรณหรือยายจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบหนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตนและไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอ
หนาพยาน
ที่

ชื่อ - สกุล ผูค้ําประกัน

ลายมือชื่อ

ชื่อ - สกุล คูสมรสผูค้ําประกัน

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้ําประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง
(ลงชื่อ)………………………………………………….ผูตรวจสอบเอกสาร
(…………………….……………….………………)

(ลงชือ่ )…………………..………ผูจัดการ/รองผูจัดการ (ลงชื่อ)………………………………….เลขานุการ
(………………………………………..)
(…………………………………………..)
~ 5 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชือ่

(ลงชื่อ)…………………………..……ประธาน
(……………………………………….)

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูก )ู

เรียน

ที่ทํางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................……………
□ (หัวหนาหนวยงานตนสังกัด)............................................................................................
□ ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร...................................................................................................

ขาพเจา (ผูก)ู ........................................................................................ตําแหนง........................................สังกัด
.............................................ตํ า บล……….…...….….......อํ า เภอ...................................จั ง หวั ด ............................ ได รั บ
เงินเดือน เดือนละ......................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ...............................บาท เลข
ประจําตัวประชาชน.....................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ...........ป...........เดือน (นับจาก
วั นที่ ยื่ นขอกู ) ได ข อกู เ งิ นจาก สหกรณ ออมทรั พย ค รู เ ลย จํ า กั ด โดยยิ นยอมให หน วยงานต นสั งกั ด หรื อ ธนาคาร
...........................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระ
หนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และ
คาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจา
ทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมให หนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหง
ใหม)..........................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่
ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หัก
เงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาว
ตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม
ความใน ขอ 30 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.
2551และปฏิบัติตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ พ.ศ.2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมี
เงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(...........................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
~ 6 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชือ่

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูค้ําประกัน)
ที่ทํางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................…………
เรียน □ (หัวหนาหนวยงานตนสังกัด)............................................................................................
□ ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร...................................................................................................
ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้
ที่
ชื่อ/นามสกุล
เลขสมาชิก
สังกัดหนวย
ตําแหนง
ลายมือชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ.......................................................................................................ตําแหนง.…................……......................
สังกัด................................................ ตําบล…..……………………………..….อําเภอ...........................................จังหวัด................................ ซึ่งขอกูเงิน
จาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร................หักเงินเดือนหรือรายไดอื่นใด ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ
จากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปน
หนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวให ขาพเจา
ทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).....................หักเงินเดือน
หรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หน วยงานที่ ขาพเจามี สิทธิไดรั บจากหนว ยงานที่ข าพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแก สหกรณ ฯ
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ บํานาญ
และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้ เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ 30 แหง
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกั น
พ.ศ.2550 และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงิน เดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกู
ใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณพ.ศ.2551 และปฏิบัติตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ พ.ศ.2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและ
ยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอนื่ ใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
~ 7 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชือ่

