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คําขอกูเงินสามัญ 

 
ขอมูลท่ัวไป 

วันยื่นคํารอง วันที…่…………เดือน…………………...….พ.ศ……..…….…… 

ชื่อ-สกุล…….……………….……………………..….…………………….…………….……สมาชิกเลขที…่...............................หนวย……….………........………..
ตําแหนงปจจุบนั……………….……..………………..สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…….…..…..……..…….……………อําเภอ………….…………..……..………
จังหวัดเลย  เงินเดือน…………..………...………….บาท  ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี…….…….…...….หมูท่ี…….….......ถนน…………………………………….….…....….
ตําบล…………………………….………....…….อําเภอ………………………………………..………จังหวัด………….….…..………..………..รหัสไปรษณีย…………….…....…..
โทรศัพทท่ีทํางาน……………….………..……………บานพัก…………………………....………มือถือ………….……..……………….….ID LINE…………..…………………….. 

เกิดเมื่อวันท่ี…...…เดือน………..….…..พ.ศ…………....ปจจุบันอาย…ุ…...…...ป..…..…เดือน  อายุครบ 60 ปในวันท่ี………...เดือน…..…..….…พ.ศ……..……. 

บัญชีเงินฝาก    สหกรณ ฯ     ธนาคาร .......................... เลขท่ีบัญช ี………………………………… 

รายการขอกู  
 

จํานวนเงินท่ีขอกู……….…………………………………..…….………บาท (………………………………………….………………………….…………………..…………….) 

เหตุผลการขอกูเพ่ือ…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……….  

และขอสงชําระเปนงวดรายเดือน ๆ ละเทากัน ดังน้ี      สงชําระตามจํานวนงวดสูงสุดท่ีสหกรณกําหนด     สงชําระจํานวน……….……...งวด    

อัตราดอกเบ้ียเปนไปตามประกาศ  ณ  วันท่ีทําสัญญา  โดยสหกรณสงวนสิทธิในการปรับ  เพ่ิม / ลด อัตราดอกเบ้ียเงินกูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

รายการคํ้าประกัน 
นอกจากคาหุนท่ีมีอยูในสหกรณแลว  ยังมีบุคคลคํ้าประกันรายนาม  ดังน้ี  
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล สังกัดหนวย เลขทะเบียนสมาชิก ตําแหนง เงินเดือน ลายมือช่ือผูค้ําประกัน 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       
       ขาพเจายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ   มติ  แนวปฏิบัติ    

และประกาศ  ของสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณา  

และการอนุมัติเงินกูครั้งน้ีทุกประการ 
 

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

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

วันที่รับคําขอกู__________________________ 

หนังสือสัญญากูที่ ส63/.................

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

ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน         
   ควรอนุมัติใหกู    ควรชะลอไวกอน 
 

(ลงช่ือ) ................................................................. 
(................................................................) 

ตําแหนง................................................................ 

รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอกู ดูท่ีหนา 8 
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หนังสือยินยอมของคูสมรส 
ทําท่ี……………...............……………………………… 

 

 วันที…่…………เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 ขาพเจา……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ.....................ป    

อยูบานเลขท่ี……….…..…….หมูท่ี……...............บาน......................................................ถนน…………..…..…........………………….

ตําบล……..……..….….……..…..…….อําเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย…….…….....…..

โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….…. 

 ซ่ึงเปน   สามี   ภรรยา  โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูกู)................................................................................. 

ทําหนังสือฉบับนี้ข้ึนไวเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ

หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

 การใดท่ีผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ใหมีผลผูกพันกับขาพเจา  

เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพ่ือเปนหลักฐานในการนี้  ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
 

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

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

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

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

การรับรองสถานภาพของผูกู 
 

     1. ขาพเจา  คูสัญญา (ผูกู)  ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา  และลายมือชื่อผูใหความ
ยินยอมเปนลายมือชื่อจริง  โดยผูใหความยินยอม  ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณ        
ออมทรัพยครูเลย  จํากัดได  หากเกิดความเสียหายอยางใดข้ึน  ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบท้ังในคดีแพงและคดีอาญา   
 

    2. กรณีไมมีคูสมรสลงนามใหคํายินยอม  เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ  ดงันี ้  โสด   หยา   หมาย 
  
 

 (ลงช่ือ)……………………….…...…..……………ผูกู/ผูรับรอง 

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

วันท่ี………เดือน…….…………………พ.ศ…………… 
 

        ขาพเจา……………….…………………………………………………………………………………….……….สมาชิกเลขท่ี……………………..……………….……. 

 สังกัดหนวย/โรงเรียน……………………….…………..….…………… ตําบล…………….…….……...…..…….อําเภอ………….……………......……….จังหวัดเลย    

 ผูกูขอทําหนังสือกูใหไวตอ  สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  เพ่ือเปนหลักฐานดังน้ี 

        ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯไปเปนจํานวน……………….……………………………………………………………………………..………..……..……บาท 

(………………………………………………………..………………………..……….………………..) และไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไป ในวันทําหนังสือกูโดยถูกตองแลว 

        ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียในอัตราเทากัน งวดละ…………….…..…………..…..…….บาท จํานวน….….……….…..งวด  

โดย ณ วันทําสัญญา สหกรณคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ………………ตอป (สหกรณสงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบ้ียโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา)  

ท้ังน้ีตั้งแตงวดประจําเดือน………………..……….เปนตนไป ขาพเจารับและยืนยันวาจะสงเงินงวดชําระหน้ีภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบุไวสําหรับงวดน้ัน ๆ  

        ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคในคําขอกู  คือ เพ่ือ………..……………………………………………………………… 

        ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ท่ีพึงไดรับตามจํานวนท่ีสหกรณเรียกเก็บในแตละ

เดือนเพ่ือชําระหน้ี  หุน  และหรือเงินอ่ืนใด  แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ 5. ในกรณีท่ีขาพเจาผิดนัดชําระหน้ีไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหขาพเจามีดอกเบ้ียคางชําระ ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบ้ียคางไป

รวมกับหน้ีคงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูน้ี 

        ขอ 6. ในกรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ หรือลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน

บําเหน็จท่ีพึงไดรับเพ่ือชําระหน้ีท่ีมีอยูตอสหกรณฯแทนขาพเจา 

        ขอ 7. การหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ หรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหน้ีทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงให 

สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  เปนอันดับแรก 

        ขอ 8. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติทุกกรณี และในกรณี ขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือ ยาย 

จะตองแจงเปนหนังสือใหทราบ  และทําการชําระหน้ีสินท่ีมีอยูใหเสร็จสิ้นกอน  หากไมปฏิบัติตาม  ขาพเจายินยอมใหนําความในขอ 5 มาบังคับใช 

        ขอ 9. ในกรณีท่ีคูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบ้ียคางและผิดนัดการชําระหน้ีทุกกรณี ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูท่ีขาพเจาไดรับนําไปหัก
ชําระหน้ีดังกลาวเต็มจํานวน 
        หนังสือกูน้ีทําไว  ณ  วันท่ีระบุขางตน  และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
(ลงช่ือ)…………………………..…………….…..ผูกูและผูรับเงิน (ลงช่ือ)………………….…………………..………คูสมรสผูกูใหความยินยอม 

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

(ลงช่ือ)………………………….………………….พยานและผูรับรอง (ลงช่ือ)……………………………..……………….พยานและผูรับรอง 

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

 

 
 

 

                                                         (ลงช่ือ)……………………………………..…………….ผูจายเงิน                                     
                                                 (…………..…….………………………..……………….)                                      

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

 
 

 

 

(ลงช่ือ)……..………………..………ผูจดัการ/รองผูจัดการ      (ลงช่ือ)…………………….…….เลขานุการ    (ลงช่ือ)………………….….………ประธานกรรมการ 
 

 

หนังสือสัญญากูที ่ ส63/........................... 

 

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

ขาพเจาผูมรีายช่ือดังตอไปน้ี  ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  เพ่ือเปนหลักฐาน  ดังน้ี 

ท่ี ชื่อ – สกุล  ผูคํ้าประกัน เลขทะเบียน หนวย ลายมือชื่อ ชื่อ  -  สกุล  คูสมรสผูคํ้าประกัน ลายมือชื่อ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
           

        ขอ 1 ตามท่ี(ช่ือผูกู)……………………………..……………………..………………..…………………….….ไดกูเงินจํานวน...............................................................         

(..............................................................................................................................................) จากสหกรณฯตามหนังสือกูสามัญท่ี  ส63/……………….……. 
เมื่อวันท่ี……..……………………………………………………….น้ัน  ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัด เพ่ือหน้ีสินเก่ียวกับการกูรายน้ีในสวนท่ีเกินกวาคาหุน      
ซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  
          ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเก่ียวกับการชําระหน้ี อัตราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกู
น้ันโดยตลอดแลวขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการรวมท้ังกรณีท่ีสหกรณฯยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหน้ีใหแกผูกู  
ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนน้ันเปนความประสงคของขาพเจาดวย  ขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครั้ง 
          ขอ 3 ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชําระหน้ีไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบ้ียคางชําระ  และสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว  ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหน้ีใหแกสหกรณ  ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบ้ียคางไปรวมกับหน้ีคงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูน้ี 
          ขอ 4 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหน้ีของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุใหหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายน้ี เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอ่ืนมาแทน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯแลว 
          ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหน้ีทางราชการแลว (ถามี)   
สงใหสหกรณเปนอันดับแรก หากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับน้ี 
          ขอ 6 ขาพเจายอมรับขอผกูพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณทุกกรณี และในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือยาย 
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯทราบ หนังสือค้ําประกันน้ีทําไว ณ วันท่ีระบุขางตน และไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

        ตรวจสอบลายมือชื่อผูคํ้าประกันกับสําเนาบัตรผูคํ้าประกันถูกตอง 
 
 
 
(ลงชื่อ)................................................พยาน      (ลงชื่อ)..................................................พยาน       (ลงชื่อ).......................................................ผูตรวจเอกสาร 

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

หนังสือสัญญากูที ่ ส63/.......................... 

 
วันที่............................................................. 
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สัญญาจํานําเลขท่ี.......................... 
 

สัญญาจํานําหุน 
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด 

สํานักงานเลขท่ี  510  หมู 9 บานติดตอ  ถนนเจริญรัฐ 
ตําบลนาอาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 

 

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

1.  ขาพเจา…………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณเลขท่ี…………………...........

หนวย…………………………..…………… อายุ………….…….ป.…….………เดือน  มีภูมิลําเนาอยูท่ีบานเลขท่ี…………..….…หมูท่ี……….……

บาน………………….……….………..ถนน…………….........…………… ตําบล…………..…….……………อําเภอ………………………………………..

จังหวัด………..….…….…………....……..ไดนําหุนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ท่ีปรากฏในทะเบียนหุน ณ วันท่ีทําสัญญากู          

กับสหกรณเม่ือวันท่ี……..….….…………..…….……….………………ปจจุบันมีหุนอยูจํานวน…………..……..……………..……….………….หุน  

เปน มูลค า……..…………………………….บาท(………………………..……………….………………………………………………………………….………) 

มาจํานําไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยประสงคใหจํานําเงินมูลคาหุนท่ีปรากฏในทะเบียนหุนมาเปนประกันการกูเงิน

ประเภทสามัญ ท่ีขาพเจาไดกูไปจากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เม่ือวันท่ี…………….……………………………..……………..………

ตามหนังสือกูสามัญท่ี ส63/……................……จํานวนเงิน………………………………………………..……………………………….……บาท 

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

 2.  ขาพเจายอมรับวามูลคาหุนท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลัง จากวันท่ีทําหนังสือสัญญาจํานําฉบับนี้  ถือเปนจํานวนรวมกับมูลคาหุน
ท่ีจํานําไวตามขอ 1 แหงสัญญาฉบับนี้ดวย 
 3.  ขาพเจายินยอมให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  หักเงินคาหุนของขาพเจาท่ีจํานําไวกับสหกรณฯตามขอ 1 
และขอ 2 แหงหนังสือสัญญาจํานําหุนฉบับนี้ไวเปนประกันตามสัญญาเงินกูดังกลาวขางตน  ชําระหนี้เงินกูของขาพเจาท่ีมีอยูตอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดทันทีโดยไมตองนําทรัพยท่ีจํานํานี้ออกขายทอดตลาด  ท้ังใหถือวาการจํานําเปนการบอกกลาว
การจํานําหุนตามจํานวนและมูลคาท้ังสิ้นตามเอกสารนี้กับ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 

ขาพเจาจะไมเพิกถอนขอสัญญาในการจํานําครั้งนี้เม่ือหนี้ท่ีระบุไวเปนประกันยังมิไดชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้น 
 

                                                                    (ลงชื่อ)………………………..…………………………ผูจํานํา (สมาชิกผูกู) 
                                                                            (……………………………….……….…………) 
 

                                                                    (ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผูรับจํานํา (ผูแทนสหกรณ) 
                                                                            (.……………………….………………..………) 
 

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

                                                                     (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน 
                                                                            (.……………………………………..…………) 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน  

(สําหรับผูกู) 
 

 ที่ทํางาน………….………..……………………………… 
 วันที…่……….…………………….................…………… 

เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด............................................................................................ 
 

ขาพเจา (ผูกู)........................................................................................................ตําแหนง.…........................................................
สังกัด.................................................................ตําบล……….……....…….….......อําเภอ.....................................จังหวัดเลย  ไดรับเงินเดือน  
เดือนละ.........................................บาท และมีเงินไดอ่ืนจากตนสังกัดเดือนละ.....................................บาท  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
..............................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ.............ป.......เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) ไดขอกูเงินจาก สหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร..................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ
จากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น   ไมวาจะเปนหนี้เงินตน  
ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้  และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ
ลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใด  จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม  เพื่อชําระหนี้ดังกลาว
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้สร็จสิ้น 

กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน  หักเงินบําเหน็จ  
บํานาญ และหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ  เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ  เพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
 

ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู 
                            (..........................................................) 

 

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน  
    ขอรับรองวาจะดําเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   
ตลอดไปจนกวาจะชาํระหนีเ้สร็จสิ้น  
 

 

                                 1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสงักัด 
                                               (.………..…………………..…………..……) 

 

 

                                 2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
                                                (…..……...……………..……….………..…) 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงนิบาํเหน็จ บาํนาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน 

(สําหรับผูคํ้าประกัน) 
 

 ที่ทํางาน………….………..……………………………… 
  วันที…่……….…………………….................………… 

เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด............................................................................................  
ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้  

 

ท่ี ช่ือ/นามสกุล เลขสมาชิก สังกัดหนวย ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ............................................................................ตําแหนง.…..…….....................สังกัด............................................... 
ตําบล…..………………….………..….อําเภอ.........................................จังหวัดเลย  ซึ่งขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   โดยยินยอมให
หนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร...................หักเงินเดือนหรือรายไดอ่ืนใด ท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด  เพ่ือชําระ
หน้ีตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น  ไมวาจะเปนหน้ีเงินตน  ดอกเบ้ีย คาอุปกรณแหงหน้ี และคาเสียหาย
ตามท่ีปรากฏ       ในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ท้ังน้ี โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีท่ีขาพเจายายหนวยงาน
ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)..................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจา 
มีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดใหม  เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ  บํานาญ และหรือ
เงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

อน่ึง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิท่ีไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เ งินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เ งินเ พ่ิม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ เพ่ือชําระหน้ีเงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ    
ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเง่ือนไข ทุกประการ  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน  
    ขอรับรองวาจะดําเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   
ตลอดไปจนกวาจะชาํระหนีเ้สร็จสิ้น  
                                 1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสงักัด 
                                                (.………..…………………..…………..……) 

 
 

                                 2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
                                                (…..……...……………..……….………..…) 
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  1. สําเนาบัตรผูกู และ สําเนาบัตรผูค้ําประกัน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น   

     *โดยจะตองเปนบตัรขาราชการหรือบตัรประจําตวัประชาชนเทานัน้ ซึ่งมีรูปถายเห็นหนาชัดเจนและยังไมหมดอายุ  

      นับถึงวันรับเงินกู 

   2. สําเนาทะเบียนบานผูกู และ สําเนาทะเบียนบานผูค้ําประกัน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกา 

      สีน้ําเงินเทานั้น 

   3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจายยอนหลัง  3 เดือน ของผูกู  

3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจาหนาท่ีการเงินหนวยงานตนสังกดั  กรณีรับรอง

ดวยตนเอง สามารถพิมพผานทางระบบพิมพสลิปเงินเดือนออนไลนของตนสังกัด 

3.2 สมาชิกหนวยงานอ่ืนใดนอกจากเหนือจากขอ 3.1 และ 3.3  ใหหัวหนาฝายการเงินหนวยงานตนสังกัด 

ลงนามเอกสาร  ***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเมนท) 

3.3 สมาชิกสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให ผูอํานวยการกองคลงั รับรองเทานั้น 

              ***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเมนท) 

    4. เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย (SB) ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อโอนเงินกูเขาบัญชีผูกูและผูกู  

        สามารถทํารายการถอนเงินผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย เอกสารสําหรับเปดบัญชี ดังตอไปนี้ 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (ผูกู) 

 - สําเนาหนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 

 - เงินเปดบัญชี จํานวน  100 บาท 

          *หากผูกูมีบัญชีดังกลาวแลวไมตองเปดบัญชีใหม 

    5. บันทึกขอความ เขียนแนบเพิ่มเติมพรอมคําขอกู (ระบุเหตุผลความจําเปนในการขอกูเงิน) 

    6. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูคร้ังนี้ ตองรับรอง  

       โดย ผูอํานวยการกองคลัง ,ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดับ และสมาชิกสังกัดหนวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

       อายุ 40 ป ขึ้นไปใหแนบทะเบียนประวัตกิารรับราชการ (กพ.7) 
 

       ***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน  หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด  

       ***ไมใชกระดาษที่ใชแลว 

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหครบถวน สมบูรณ 

 เอกสารหนา 2 , 3 , 4 และ หนา 5 ลายมอืช่ือ พยาน/พยานผูรับรอง ใหกรอกขอมลู 

    ใหเรียบรอยกอนสงคําขอกู 

 ตรวจสอบลายมือช่ือผูคํ้าใหตรงกับเอกสารประกอบคําขอกู (เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา) 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันท่ีย่ืนคําขอกู  

เอกสารประกอบคําขอกู 
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