เอกสารประกอบคําชอกู
1. สําเนาบัตร, สําเนาทะเบียนบานของผูกแู ละผูค้ําประกัน
2. ใชบุคคลค้ําประกัน 1 คน
3. สําเนาหนังสือสําคัญ ส.ค.ส. 1 ( ผูกู )
4. บัญชีแสดงรายการหักเงิน ณ ที่จาย 3 เดือน ( ผูกู )
5. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการรับ-โอน
เงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน ( ผูกู )

หนังสือสัญญากูท _ี่ ______________
วันที่________________________

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
หนังสือกูสามัญเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1
1. ขอมูลทั่วไป
วันยื่นคํารอง วันที…่ ….....…เดือน…………………....….พ.ศ………..….…
ชื่อ(สมาชิก สคส.1)…….……….………………...……………..…..….................................................…...………หนวย.…………..........................................
สมาชิก สอ.ครูเลยเลขที…่ …….…..….…………..สมาชิก ส.ค.ส.1 เลขที…่ ………..…..………..ตําแหนงปจจุบัน……………………………….……….…………..
สังกัด……………………………อําเภอ...................................จังหวัดเลย ที่อยูปจจุบนั บานเลขที…่ ………..…..หมูที่….…....ถนน......…….……..............
ตําบล……………………..…อําเภอ..................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย… …….........….โทรศัพทบาน………………..……
มือถือ…………………….……………..…...…. เกิดเมื่อวันที…่ …………เดือน………….…….…..พ.ศ………..….…....ปจจุบันอายุ..…….......ป.…….…….เดือน
บัญชีเงินฝาก  สหกรณ  ธนาคาร………………….……..……..……. บัญชีเลขที่.....................................................................
2. ความประสงค ขอกูเงินสามัญเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1 จํานวน 50,000 บาท
โดยยินยอมใหสมาชิก สอ.ครูเลย ชื่อ(ผูก)ู .............................................................................................................สมาชิกเลขที.่ ...........................
เงินเดือน...........................บาท สังกัด.....................................................อําเภอ..........................................จังหวัดเลย ใชสิทธิการกูเงินสามัญ
เพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1 ดังกลาวขาพเจาซึ่งเกี่ยวของเปน  คูสมรส
 บุตร
3. ยินยอมใหหกั เงินชําระหนี้เงินกู เปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยไมต่ํากวางวดละ 500 บาท
(ลงชื่อ).........................................................ผูกู
(......................................................................)

(ลงชื่อ)...................................................สมาชิกส.ค.ส.1
(................................................................)

4. เสนอผูค้ําประกัน จํานวน 1 คน ชื่อ.................................................................................................สมาชิกเลขที.่ ....................................
สังกัด........................................อําเภอ.................................จังหวัดเลย
(ลงชื่อ)..........................................................ผูค้ําประกัน
(........................................................................)

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

* หมายเหตุ ผูกูและผูค้ําประกันยอมรับในเงื่อนไขในระเบียบ มติ เกี่ยวกับการกูเงินทุกประการ

ความเห็นผูบ ังคับบัญชาชั้นตนของผูกู
 ควรอนุมตั ิ
 ควรชะลอไวกอน

(ลงชื่อ).........................................................
(................................................................)
ตําแหนง..................................................
.................../....................../..................

จายเงินถูกตองแลว
ขาพเจา...................................................................................................................................ผูกู
ไดรับเงินกู จํานวน..................................บาท (.........................................................................)
(ลงชื่อ)..................................................
ไปเปนการถูกตองแลว เมื่อวันที.่ ............................................................................
(.........................................................)
เจาหนาที่การเงิน
( ลงชื่อ )..........................................................ผูก/ู ผูรับเงิน
(..................................................................)
-1- สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

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…………….
ขาพเจา ……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ . .................ป
อยูบ านเลขที่……….…..…….หมูที่……...............บาน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตําบล……..……..….….……..…..…….อําเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย…….…….....…..
โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูก)ู ...................................................................................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมให ผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรม
หรือหนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดที่ผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผ ลผูก พันกับ
ขาพเจาเสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพื่อเปนหลักฐานในการนี้ 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

หนังสือมอบอํานาจ
ใหกูสามัญเพือ่ สวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1
(กรณีสมาชิกสหกรณยินยอมใหหักเงินเดือนชําระหนี้ ณ ที่จายตนสังกัด)
เขียนที.่ ............................................
วันที.่ ............เดือน...........................พ.ศ...............
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา........................................................................................เปนสมาชิก ส.ค.ส.1 เลขที.่ ..........................
เกิดวันที.่ ...........เดือน..............................พ.ศ................ปจจุบันอายุ...........ป และมีอายุครบ 60 ป ในวันที.่ ..........เดือน.............................
พ.ศ...............อยูบานเลขที่...................หมูที่...........ถนน.................................... ตําบล...................................อําเภอ....................................
จังหวัด........................................ มีความประสงคขอกูเงินสวัสดิการ ส.ค.ส.1 ตามแนวปฏิบัตสิ หกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวย
เงินกูส วัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1 จํานวน 50,000 บาท ในการนี้ขาพเจาไมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจาไดมอบให................................................................................................เปนสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด
เลขที.่ ....................... อยูบานเลขที.่ ................หมูที่...........ถนน................................. ตําบล.................................อําเภอ............................
จังหวัด........................................ซึ่งเกี่ยวของเปน........................................ของขาพเจา เปนผูมีอํานาจในการใชสิทธิการกูส วัสดิการ
สําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1 จํานวน 50,000 บาท (หาหมืน่ บาท) และยินยอมใหหักเงินเพื่อชําระหนี้เงินกูด ังกลาวแทนขาพเจา
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาผูมอบอํานาจและผูรับความยินยอมไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

ลงชื่อ...........................................ผูมอบอํานาจ
(.....................................................................)

ลงชื่อ...........................................ผูรับมอบอํานาจ
(.....................................................................)

ขาพเจาขอรับรองวา เปนลายมือชื่ออันแทจริงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ โดย ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา
ลงชื่อ...........................................พยาน
(...........................................................)

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

-4- สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

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

หนังสือสัญญาค้ําประกันกูสามัญเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1
วันที่..........เดือน............................พ.ศ. .....................

ขอ 1 ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล ผูค้ําประกัน

เลขทะเบียน

หนวย

ลายมือชื่อ

ชื่อ - สกุล คูสมรสผูค้ําประกัน

ลายมือชื่อ

1
2
3
ขอ2 ตามที่(ชื่อผูก)ู …….……………………………………….………..……..………………….…….ไดกูเงินจํานวน..................................................
(.....................................................................................................................) จากสหกรณตามหนังสือสัญญากูสามัญเพื่อสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1 ที่ .....….…...../….…………. เมื่อวันที…่ ………………………….....………………..….นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยาง
ไมมีจํากัดเพื่อหนี้สินเกีย่ วกับการกูรายนี้ในสวนที่เกินกวาคาหุนซึง่ ผูกูมีอยูต อสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขอ 3 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเกีย่ วกับการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่
กลาวไวในหนังสือกูนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมค้าํ ประกันการปฏิบตั ิตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณยอมผอนผัน
เวลาสงเงินงวดชําระหนี้ใหแกผูกู ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย ขาพเจายินยอมและตกลงรวมลง
นามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครัง้
ขอ 4 ในกรณีทผี่ ูกผู ิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกมู ดี อกเบี้ยคางชําระ และสหกรณบอกกลาวใหขา พเจาทราบโดย
ชอบดวยกฎหมายแลว ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบี้ยคางชําระไปรวมกับหนี้
คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 5 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผูกูยงั ไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุให
หลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้เวนแตผูกูจะจัดหาผูค ้ําประกันรายอื่นมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณแลว
ขอ 6 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทาง
ราชการแลว (ถามี) สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขอ 7 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบตั ิของสหกรณทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจาก
สหกรณ หรือยาย จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
ตรวจสอบลายมือชื่อผูคา้ํ ประกันกับสําเนาบัตรผูคา้ํ ประกันถูกตอง
(ลงชื่อ)…….…………………..…..….……….ผูตรวจเอกสาร
(………………………………..……………………)
(ลงชื่อ)…………………...………ผูจัดการ/รองผูจดั การ (ลงชื่อ)………..…….…..…….เลขานุการ (ลงชื่อ)……….………….….………ประธานกรรมการ

-5- สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูก )ู

เรียน

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

ขาพเจา (ผูก)ู ......................................................................................................ตําแหนง.…...................................................
สั ง กั ด .....................................................................ตํ า บล……….……....……..…..….......อํ า เภอ.............................................จั ง หวั ด เลย
ไดรับเงินเดือน เดือนละ......................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ..................................บาท เลขประจําตัว
ประชาชน............................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ................ป.............เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู)
ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร.........................................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไป
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจน
เต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงาน
ตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)..........................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ / หนวยงานที่
ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้ สร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงินบําเหน็จ
บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จ
สิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ
30 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ พ.ศ.
2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(...........................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครู
เลย จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)

-6- สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

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
เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ...................................................................................................ตําแหนง.…................……...............................
สั ง กั ด ........................................................ ตํ าบล…..………..………………….…..….อํ า เภอ...................................................จั ง หวั ด เลย ซึ่ ง ขอกู เ งิ นจาก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร..................................หักเงินเดือนหรือรายไดอื่นใด ที่ขาพเจามีสิทธิ
ไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะ
เปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจา
ทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).........................................
หักเงินเดือนหรือเงิ นได อื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ ขาพเจามีสิ ทธิไ ดรับ จากหนวยงานที่ ขาพเจาสัง กัดใหม เพื่ อชําระหนี้ดั งกล าวใหแ ก
สหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ บํานาญ และ
หรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ 30 แหง
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2550 และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแ ก
สวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณพ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพย ครู
เลย จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
-7- สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

