คําขอกูสวัสดิการกระแสรายวัน ประจําป 2558
มีทั้งหมด 6 หนา
1. กรณีที่สมาชิกพริ้นทคําขอกูดวยตนเอง หรือถายเอกสารกรุณาใชกระดาษตามที่
ระบุในการพริ้นท ดังนี้
 หนาที่ 1 ใชกระดาษ A 4 สีเขียวพริ้นท
 สวนหนาที่ 2-6 ใชกระดาษ A 4 สีขาว
2. เขียนคําขอกูดวยตัวบรรจง หามใชน้ํายาลบคําผิด หรือขีดฆาเอกสาร
3. เอกสารประกอบแนบคําขอกู กรุณาถายเอกสารใหเห็นชัดเจน ครบถวน และ
ไมใชกระดาษใชแลว (รีไซเคิล)
4. และรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบับดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น

เอกสารประกอบคําขอกู
1. สําเนาบัตรผูกแู ละผูค ้ําประกัน พรอมสําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงิน
2. สําเนาทะเบียนบานของผูกแู ละผูค ้ําประกัน สําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงิน
3. บัญชีแสดงรายการหักเงิน ณ ที่จายยอนหลัง 3 เดือนรับรองโดย
การเงินของหนวยงานตนสังกัด
4. เอกสารขอ3กรณีรบั รองดวยตนเอง เพิ่มสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดง
รายการรับโอน เงินเดือนยอนหลัง 3 เดือนหรือ สเตทเมนท Statement
5. สําเนาบัญชีหนาบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับทําธุรกรรมเงินกู
สวัสดิการ(กระแสรายวัน)

หนังสือสัญญากูท.ี่ ….…….….……..….
วันที่.................................................

คําขอกูและหนังสือสัญญากูเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน)
ทําที่ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
วันที่………….เดือน……………………..พ.ศ………….....
ขาพเจาชื่อ………………….…………......………………………..…………………เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขทะเบียน................................
เลขประจํา ตัวประชาชน
ตํา แหนง ………………….…..……………………….…อายุ …….…………ป
สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน…………………..….……………..……….. อําเภอ…….…..………………….....………จังหวัดเลย เบอรโทร.............................................................
ที่อยูบานเลขที่..................หมูที่.......... ตําบล.................................อําเภอ........................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย. ........................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูกู”ไดทําหนังสือสัญญากูเงินไวใหแกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ขอ 1 ผูกูไดกูเงินจากผูใหกู เปนวงเงิน จํานวน….….............................……….บาท (…………………….………………………....……….……………………….......…….)
เหตุผลเพื่อ................................................................................... และสงชําระหนี้เปนงวดรายเดือนตามจํานวนสูงสุดที่สหกรณกําหนดอัตราดอกเบี้ยเปนไปตาม
ประกาศ ณ วันทําสัญญา ผูกูยอมใหผูใหกู หักเงินกูประเภทเดียวกันนี้ที่ผูกูคางชําระตามสัญญากูเดิมกอนโดยวิธีการหักกลบลบหนี้
ขอ 2 นอกจากเงินคาหุนที่มีอยูในสหกรณแลว ผูกูยังมีผูค้ําประกันเงินกูซงึ่ มีรายชื่อดังนี้
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัดหนวย
เลขสมาชิก
ตําแหนง
เงินเดือน
ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
1

2
3
4
5
6
7
8
ขอ 3 การเบิกเงินกูนี้ผูกูสามารถเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ไดแตตองไมเกินวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติจากผูใหกู โดยการเบิกผาน  ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ผูกูไดเปดบัญชีออมทรัพย เลขบัญชีที่
หรือเบิกผานระบบถอนเงินอัตโนมัติโดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเมื่อใดที่ผูกูไดเบิกถอนเงินออกไปถือวาผูกูไดรับเงินกูจากผูใหกูแลว และใหถือ
วายอดเงินที่ผูกูเบิกออกไปนั้นเปนยอดหนี้ที่ผูใหกูไดนํามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไว
ขอ 4 ผูกูตกลงวา จะชําระหนี้เปนงวดรายเดือนจํานวนงวดตามที่ระเบียบกําหนด ตามจํานวนเงินกูที่ผูกูไดรับครั้งหลังสุดและตามอัตราที่สหกรณ
กําหนดภายในวันทําการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงชําระคืนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวนงวดชําระตามที่สหกรณกําหนดวัน แตงวดสุดทายดอกเบี้ยตางหาก
หากผูกูทําผิดขอบังคับอันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูไมวากรณีใด ๆ ผูกูยินยอมใหถือ วาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
พรอมทั้งดอกเบี้ยโดยทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 5 ถาผูกูชําระหนี้ไดตามสัญญาและไมทําผิดระเบียบ / มติของผูใหกูทุกสิ้นวันทําการสิ้นเดือน ผูใหกูจะเตรียมเงินตนเทากับสวนที่ผูกูไดชําระคืน
แกผูใหกูแลว เพื่อไวบริการแกผูกูใหเต็มตามวงเงินในขอ 1
ขอ 6 ผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูกําหนด โดยการคิดดอกเบี้ยผูใหกูคิดดอกเบี้ยเปนรายวันจากตนเงินที่คางชํ าระ ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยผูใหกูปรับเปลี่ยน เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดโดยไมตองแจงใหผูกูทราบ
ขอ 7 ในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบี้ยคางชําระ ผูกูยินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบี้ยคางไปรวมกับหนี้คงเหลือ
ตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 8 ผูกูทราบและเขาใจดี ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกู ฯ ของผูใหกูที่กําหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ รวมทั้ง
หากมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ซึ่งผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา
ขอ 9 หากมีการฟองรองบังคับคดี ผูกูยินยอมชดใชคาเสียหาย, คาติดตามทวงถามตลอดจนคาใชจายในการดําเนินคดีแกผูใหกูโดยครบถวน
ขอ 10 ผูกูไดอานและเขาใจขอความในหนังสือเงินกูนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ทําหนังสือแลว
ลงชื่อ…………………………………………………ผูกู/ผูรับเงิน
(…………..………………………………………………..)
~ 1 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด/สินเชื่อ

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

บันทึกการพิจารณาของเจาหนาที่
1.สถานภาพปจจุบัน
สิทธิ์ก/ู 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

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

สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ

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
 ควรชะลอการอนุมัติหรืออื่น ๆ...................................................
(ลงชื่อ).....................................................................ประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการ
(...................................................................................)
บันทึกการวินิจฉัย
อนุมัติวงเงินใหกู จํานวน.....................................บาท สงชําระหนี้จํานวน......................งวด
งวดละ .................................................บาท
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่..................................เพื่อทราบและรับรองในการประชุมประจําเดือน........................................................
~ 2 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด/สินเชื่อ

หนังสือยินยอมของคูสมรส
ทําที…่ …………………………………………
วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ…………….
ขา พเจ า ……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ . ....................ป
อยูบานเลขที่ ……….…..…….หมูที่……...............บาน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตําบล……..……..….….……..…..…….อําเภอ………..………….…….…….………จัง หวัด............................รหัส ไปรษณีย …….…….....…..
โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูก)ู ......................................................................................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดทีผ่ ูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผลผูกพันกับขาพเจา
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)……………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………………)
ผูใหความยินยอมและลูกหนีร้ วม
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน
(……………..………………….……………)

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

ขาพเจา คูสัญญา (ผูกู) ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา และลายมือชื่อผูใหความ
ยินยอมเปนลายมือชื่อจริง โดยผูใหความยินยอม ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้น ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดีแพงและคดีอาญา
(ลงชื่อ)…………………………..…...…..……………ผูกู/ผูรบั รอง
(…..…………………..…………………………)

 กรณีไมมีคูสมรส กรุณาระบุ

 โสด

 หยา

~ 3 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด/สินเชื่อ

 หมาย

หนังสือสัญญากูท ี่........….………..….
วันที่................................................

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน)
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...............
ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล ผูค้ําประกัน

เลขทะเบียน

หนวย

ลายมือชื่อ

ชื่อ - สกุล คูสมรสผูค้ําประกัน

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8

ขอ 1 ตามที(่ ชื่อผูก)ู …….……………………………………………..…….………..………….……………….…….ไดกูเงินจํานวน.............................................บาท
(..........................................................................................................................) จากสหกรณตามหนังสือกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน)
ที่ สฉ….…...../….…………. เมื่อวันที่………..……...……………………..………..….นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกูรายนี้ใน
สวนที่เกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวใน
หนังสือกูนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหนี้
ใหแกผูกู ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย ขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาว
ดวยทุกครั้ง
ขอ 3 ในกรณีทผี่ ูกูผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกมู ีดอกเบี้ยคางชําระ และสหกรณบอกกลาวใหขา พเจาทราบโดยชอบดวย
กฎหมายแลวขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบี้ยคางชําระไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 4 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุให หลุดพนจาก
การค้ําประกันรายนี้เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอื่นมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว
ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี)
สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขอ 6 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสหกรณทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือ
ยาย จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้ําประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง
(ลงชื่อ)…….…………………..…..….……….ผูตรวจเอกสาร
(………………………………..……………………)
(ลงชื่อ)……..…………..………..………ผูจัดการ/รองผูจัดการ (ลงชื่อ)…………….………….…….เลขานุการ (ลงชื่อ)…………………….….………ประธานกรรมการ

~ 4 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด/สินเชื่อ

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูก )ู
เรียน

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

ขาพเจ า (ผูกู)................................................................................................ตําแหนง.….......................................สังกั ด
.................................................................ตํา บล……….……....…….….......อํ า เภอ.....................................จั ง หวัด เลย ไดรับ เงิ นเดื อน
เดือนละ......................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ..................................บาท เลขประจําตัวประชาชน
.......................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ................ป.............เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) ไดขอกูเงิน
จาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร................................................หักเงินเดือนหรือ
เงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระ
หนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้ เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแ หงหนี้ และคาเสียหายตามที่ป รากฏในสัญญากูเงิน และสัญญาค้ํ า
ประกันไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหน า และในกรณีที่ขาพเจายายหน วยงาน ขาพเจ า
ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)....................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ /
หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงินบําเหน็จ
บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้
เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ
30 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็ จ
บํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551และตามมาตรา 42/1 พรบ.
สหกรณ พ.ศ.2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(...........................................................)

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชือ่ ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
~ 5 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด/สินเชื่อ

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอนื่ ใด เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูค้ําประกัน)

เรียน □
□

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

ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้
ที่
ชื่อ/นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขสมาชิก

สังกัดหนวย

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ....................................................................................................................ตําแหนง.…..............……......................
สังกั ด................................................ ตํ าบล…..………………….………..….อําเภอ.........................................จั งหวั ดเลย ซึ่งขอกูเ งินจาก สหกรณออมทรัพ ย
ครูเ ลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรื อ ธนาคาร.......................หักเงินเดือนหรื อรายไดอื่นใด ที่ข าพเจามีสิ ทธิไ ดรับ จากทางราชการ/
หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คา
อุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่
ขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)......................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดจากทาง
ราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือ
เงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้ เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหั กเงิ นเดื อน บําเหน็ จ บํ านาญ และหรือเงินอื่ นใดตามสิท ธิที่ไ ดรับ ดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ 30 แห ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2550 และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชํ าระหนี้เ งินกู ใหแ ก
สวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณพ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ พ.ศ.2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติ
ตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
~ 6 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด/สินเชื่อ

