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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
หนังสือกู้สามัญสวัสดิการโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ  ประจ าปี  2562 

 

 ยื่นค าขอกู้ วันที…่….....….เดือน…………………..…….พ.ศ…..…….. 
 

1.   ข้อมูลทั่วไป    
ชื่อ-สกุล….……………………….…………………….………………………….…………………...…...สมาชิกเลขท่ี…………..…………….……….………… 
หน่วย………………………..…………………ต าแหน่ง………..…………………..……..สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน…………...…..………………………
ต าบล………..…………………...……...อ าเภอ….….…………..………..….....……... จังหวัดเลย    เงินเดือน……………..…...……..………...บาท  
เงินวิทยฐานะ…………………….………บาท   เกิดเมื่อวันที่….……...เดือน…………….…..…พ.ศ……..……..ปัจจุบันอายุ…………………..….ป ี 
และมีอายุครบ 60 ปี ใน  วันที่….…เดือน…..……..………พ.ศ…..….…...  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……......…..หมู่ที่…............................
ถนน……...………..….….ต าบล……..………….…….. อ าเภอ…...………….…..……จังหวัด…………..……….….รหัสไปรษณีย์………….….………
โทรศัพท์ที่ท างาน...………..…………………………..... มือถือ…………..…………….…………..…………ID LINE………………………………………..   
เมื่อได้รับอนุมัติ ข้าพเจ้าขอรับเงินกู้โดยให้สหกรณ์โอนเข้าธนาคาร……………...…………..เลขทีบ่ัญชี…….…………………………………… 
2. รายการขอกู ้  
จ านวนเงินขอกู…้..................………………….…..…บาท(………………………………………………………………...………...………………………….)  
เหตุผลเพื่อ…………………………..…...…………………….…….…………………….……….. และขอส่งช าระหนี้เป็นงวดรายเดือน ๆ ละเท่ากัน 
ตามจ านวนสูงสุดที่สหกรณ์ฯก าหนด อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ ณ วันที่ท าสัญญา โดยสหกรณ์ฯสงวนสิทธิใน
การปรับ เพ่ิม/ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
3.  รายการค้ าประกันเงินกู้     โดยเสนอให้มีผู้ค้ าประกันรายนามดังต่อไปนี้ 

ที ่ ช่ือ -สกุล หน่วย ทะเบียนสมาชิก ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
  ควรอนุมัติ     ควรชะลอไว้ก่อน 
 

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

                     ต าแหน่ง…………………………………………. 

 

4. เงื่อนไขพเิศษ  ผู้กู้และผู้ค้ าประกันยอมรับในเงื่อนไขใน
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศ เกี่ยวกับการ
พิจารณาเงินกู้ครั้งนี้ทุกประการ 
 

ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ขอกู้ 
               (…………..………..……………….…………..) 

 

 

หนังสือสัญญากู้ที่  ชว62/................. 

วันที่..................................................... 

 

วันทีรั่บค าขอกู.้………....……….……………… 

รายละเอียดเอกสารประกอบค าขอกู้ ดูที่หน้า 7 
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หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
ท าที…่…………...............……………………………… 

 

 วันที…่…………เดือน……………………….พ.ศ……………. 

 ข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว .......................................................................................อายุ.............................ปี  

อยู่บ้านเลขท่ี……….…..…….หมู่ที…่…...............บ้าน..............................................ถนน…………..………………….ต าบล……..…….…..……...

อ าเภอ………..…………….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์…….…….....……...โทรศัพท์บ้านพัก……………….…..………......

มือถือ………….….………………….…. 

 ซึ่งเป็น   สามี   ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้)......................................................................................
ขอท าหนังสือฉบบันี้ขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผู้กู้ เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 

        การใดที่ผู้กู้ ได้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้า   
เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วมเพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

       (ลงชื่อ)…………………...…..……………………สามี/ภรรยา 
     (……..……………..……………………………) 
        ผู้ให้ความยินยอมและลูกหนี้ร่วม 
 

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

การรับรองสถานภาพของผู้กู้ 
 

     1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา (ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า  และลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
เป็นลายมือชื่อจริง  โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมให้ข้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  
จ ากัดได้  หากเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้น  ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา   
 

    2. กรณีไม่มีคู่สมรสลงนามให้ค ายนิยอม  เนื่องจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ  ดงันี้   โสด   หย่า   หม้าย 
  
 

 (ลงชื่อ)……………………….…...………………ผู้กู้/ผู้รับรอง 

        (…..…………………..………………………………) 
. 
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หนังสือสัญญาสามัญสวัสดิการโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ  ประจ าปี  2562 

       

          วันท่ี…………เดือน…….…………………………พ.ศ……………… 
     

        ข้ าพเจ้ า………………………..………..……………….……………………………………………………….………….สมาชิกเลขที่……………………………….….………...
สังกัดหน่วย/โรงเรียน………………………..……………………………………………………..ต าบล………………………..……….อ าเภอ…………..………..…..……..จังหวัดเลย 
ผู้กู้ขอท าหนังสือสัญญากู้ให้ไว้ต่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้      
      
        ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  จ านวน………………………………………………………….…………………………………………บาท 

(……………………………………………………………….………….………………………..…….………..)และได้รบัเงินกูจ้ านวนดังกล่าวไปในวันท าหนังสือกู้โดยถูกต้องแล้ว 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากนังวดละ……….………………..……..……….บาท จ านวน…………….………………งวด 
โดย ณ วันท าสัญญา สหกรณฯ์คิดอัตราดอกเบีย้ร้อยละ……………………………....….ต่อปี (สหกรณ์ฯสงวนสิทธิโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า) ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน………………………………………….……………..……..เป็นต้นไป  ข้าพเจ้ารับรองและยืนยันว่าจะส่งเงินงวดช าระหนี้ 
ภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบไุว้ส าหรับงวดนั้น ๆ  

ข้อ 3. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะน าเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ตามวตัถุประสงค์ในค าขอกู ้
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง  เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใด ที่พึงได้รับตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ    

ในแต่ละเดือนเพื่อช าระหนี้ตามสัญญานี้แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
ข้อ 5. ในกรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รับ 

เพือ่ช าระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯแทนข้าพเจ้า 
ข้อ 6. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ หรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใดเมือ่หักช าระหนี้ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินส่งให้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  เป็นอันดับแรก 
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติทุกกรณี และในกรณีข้าพเจา้จะลาออกจากสหกรณ์ฯ หรือย้าย จะต้อง

แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ  และท าการช าระหนีส้ินท่ีมีอยู่ให้เสรจ็สิ้นกอ่น  หากไม่ปฏิบตัิตาม  ข้าพเจ้ายนิยอมให้น าความในข้อ 5 มาบังคับใช้ 
        ข้อ 8. ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผดินัดช าระหนี้ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับน าไปหักช าระหนี้
ดังกล่าวเตม็จ านวน 

หนังสือสัญญากู้นี้ท าไว้  ณ  วันท่ีระบุข้างต้น  และข้าพเจา้ไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 
 

            
  (ลงชื่อ)………………………………………….…..ผู้กู้และผู้รับเงนิ               (ลงชื่อ)……………………………………คู่สมรสผู้กู้ให้ความยินยอม 

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

  (ลงชื่อ)…………………………………..……….พยานและผู้รับรอง       (ลงชื่อ)………………………………………….พยานและผู้รับรอง 

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

                                                        (ลงชื่อ)………………………………………………ผู้จ่ายเงนิ                       

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

                                                                ……………/.……………/…………….     
  
 

  (ลงช่ือ)…………………..………ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ   (ลงช่ือ)………………………………….เลขานุการ   (ลงช่ือ)…………………………..……ประธานกรรมการ

 

หนังสือสัญญากู้ที่  ชว62/................. 

วันที่...................................................... 
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หนังสือสัญญาค้ าประกันเงินกู้สามัญสวัสดิการ 
โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ประจ าปี 2562 

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

   
 ข้าพเจ้าผู้มรีายชื่อดังต่อไปนี้  ขอท าหนังสือค้ าประกันใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเลย  จ ากัด  เพื่อเป็นหลักฐาน  ดังนี ้
 
       

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ผู้ค้ าประกัน สังกัดหน่วย/อ าเภอ สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน ต าแหน่ง เงินเดือน 
1      

2      

3      

4      

5      

6      
            

ข้อ1 ตามที(่ช่ือผู้กู้)…….……………………………………………………….………..………………….…….ได้กู้เงิน จ านวน..........................................................บาท
(............................................................................................................................) จากสหกรณต์ามหนังสือกู้สามญัสวสัดิการ โครงการสินเช่ือวิทยฐานะ
ที ่ชว62/….……………. เมื่อวันท่ี…………….…...………………..….นั้น  ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอยา่งไม่มจี ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกูร้ายนี้ในส่วนท่ีเกิน
กว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยูต่่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  

ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องเกี่ยวกับการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้
นั้นโดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอมค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนผันเวลาส่งเงินงวดช าระหนี้ให้แก่ 
ผู้กู ้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจา้ด้วย  ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงรว่ม ลงนามในบันทึกการผ่อนเวลาดังกล่าวด้วย
ทุกครั้ง 

ข้อ 3 ในกรณีทีผู่้กูผ้ิดนดัช าระหนีไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลใหผู้้กูม้ีดอกเบี้ยค้างช าระและสหกรณ์บอกกลา่วให้ข้าพเจ้าทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว  ข้าพเจ้ายังคงเพิกเฉยไม่ช าระหนี้ให้แก่สหกรณฯ์  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯน าดอกเบี้ยคา้งช าระไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสญัญาแห่งเงินกู้นี้ 

ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรบัข้อผูกพันว่า การพ้นจากสมาชิกภาพ การจดัการหนี้ของผู้กู้ยังไมเ่สร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ย่อมไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากการ
ค้ าประกันรายนี้ เว้นแตผู่้กู้จะจัดหาผู้ค้ าประกันรายอื่นมาแทนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้ว 

ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญหรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อหักช าระหนี้ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี)   
ส่งให้สหกรณ์ฯเป็นอันดับแรกหากเกิดกรณีตามข้อ 3 แห่งหนังสือสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ 

ข้อ 6 ข้าพเจ้ายอมรบัข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มต ิแนวปฏิบัติของสหกรณ์ฯทุกกรณีและในกรณีข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์ฯ  หรือย้าย
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณฯ์ทราบ  หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว ้ณ วันท่ีระบุข้างต้นและได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ผู้ค้ าประกัน ลายมือชื่อ ชื่อ  -  สกุล  คู่สมรสผู้ค้ าประกัน ลายมือชื่อ 
1     

2     

3     

4     

5     

6     
 
           

ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ค้ าประกันกับส าเนาบัตรผู้ค้ าประกันถูกต้อง 
 
     
      (ลงชื่อ)..........................................พยาน            (ลงชื่อ).........................................พยาน              (ลงชื่อ)........................................ผู้ตรวจเอกสาร 

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

หนังสือสัญญากู้ที่  ชว62/............... 

วันที่................................................. 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญจากทางราชการ หรือหนว่ยงาน  
(ส าหรับผู้กู)้ 

 

 ที่ท างาน………….………..……………………………… 
 วันที…่……….…………………….................…………… 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด........................................................................................................ 
  

ข้าพเจ้า (ผู้กู้).........................................................................................................ต าแหน่ง...................................................................
สังกัด...........................................................ต าบล……….…...…….….......อ าเภอ.......................................จังหวัด....................................  
ได้รับเงินเดือน  เดือนละ........................ ...................บาท และมีเงินได้อ่ืนจากต้นสังกัดเดือนละ....................................บาท  เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน.....................................................และ มอีายุราชการ/อายุงานคงเหลอื..............ปี.............เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู้) 
ได้ขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร...........................หักเงินเดือนหรือเงินได้
อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น   
ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้  และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินและสัญญาค้ าประกันได้จนเต็มจ านวน 
ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ 
หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)..........................หักเงินเดือนหรือเงินได้อ่ืนใด  จากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงาน  หักเงินบ าเหน็จ  
บ านาญ และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใด  ตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ เพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

 
 

ลายมือชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้ 
       (...........................................................) 
 

 

 
ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน 

       ขอรับรองว่าจะด าเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอม เพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   
ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น  
 

                                      1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานตน้สังกัด 
                                                    (.………..…………………..…………..……) 

 

 
                                      2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด 
                                                     (…..……...……………..……….………..…) 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญ จากทางราชการ หรือหนว่ยงาน 
(ส าหรับผู้ค้ าประกัน) 

 ที่ท างาน………….………..……………………………… 
 วันที…่……….…………………….................………… 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด............................................................................................ 

ข้าพเจ้าผู้มรีายชื่อดังต่อไปนี้  
 

ที ่ ช่ือ/นามสกลุ สังกัดหน่วย เลขทะเบยีน ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ ของ.........................................................................................................................ต าแหน่ง.…................……......................
สังกัด................................................ ต าบล…..……………………………..….อ าเภอ...........................................จังหวัด................................  ซึ่งขอกู้เงินจาก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร............................หักเงินเดอืนหรอืรายไดอ่ื้นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจาก
ทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัด  เพื่อช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้ าประกันตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  
ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสญัญากู้เงินไดจ้นเตม็จ านวน ทั้งนี้ โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และใน
กรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่).....................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทาง
ราชการ/หน่วยงาน  ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงักัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้า ลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ  บ านาญ และหรือ
เงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพ่ือช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้  เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน 
ขอรับรองว่าจะด าเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอม เพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเลย จ ากดั   

ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิน้ 
 

                                     1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด 
                                                    (.………..…………………..…………..……) 

 
 

                                     2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหนว่ยงานต้นสังกัด              
                                                    (…..……...……………..……….………..…) 
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     1. ส าเนาบัตรข้าราชการผู้กู้ และ ส าเนาบัตรข้าราชการผู้ค้ าประกนั ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร ด้วยปากกาส ี
        น้ าเงินเท่านั้น  *โดยจะตอ้งเป็นบตัรข้าราชการเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่ายชดัเจนและยังไม่หมดอายุ นับถึงวนัรับเงินกู้ 
    2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ าประกัน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร ด้วยปากกาสี 
       น้ าเงินเท่านั้น 
    3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายย้อนหลัง  3 เดือน ของผู้กู้  

3.1 สมาชกิสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสาร โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินหน่วยงานต้นสังกดั  กรณีรับรอง  
ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด 

3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3  ใหห้ัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด 
ลงนามเอกสาร  ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 

3.3 สมาชิกสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อ านวยการกองคลงั รับรองเท่านั้น 
              ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 
      4. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (SB) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้ และผู้กู้  
          สามารถท ารายการถอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรงุไทย เอกสารส าหรับเปิดบัญชี ดังนี ้
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้)  
 - ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
 - เงินเปิดบัญชี จ านวน  100 บาท 
          *หากผู้กู้มีบัญชีดังกล่าวแล้วไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 
     5. บันทึกข้อความ เขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมค าขอกู้  ( ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการขอกู้เงิน ) 
     6. ส าหรับสมาชิกสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ เพิ่มหนังสือรับรองการหกัเงินตามสญัญาเงินกูค้รั้งนี้  
         ต้องรับรองโดย ผู้อ านวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามล าดับ และสมาชกิสังกัดหน่วยองค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น อายุ 40 ปีขึ้นไป ใหแ้นบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7) 
 
 ***เอกสารทุกหน้าอ่านออกชัดเจน  ห้ามขูดลบ ขีดฆ่าหรือใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด/ไม่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 

 กรอกข้อมูลในเอกสารค าขอกู้ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน  
 เอกสารหน้า 2,3 และหน้า 4 ลายมือชือ่ พยาน/พยานผู้รับรอง ให้กรอกข้อมูล 
    ใหเ้รียบร้อยก่อนส่งค าขอกู้ 
 ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้้ า ให้ตรงกับเอกสารประกอบค าขอกู้ (เซ็นใหเ้หมือนกันทุกหน้า) 
 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง ในวันที่ย่ืนส่งค าขอกู้

เอกสารประกอบค าขอกู้ 
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