
~ 1 ~    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด  

 

 
 

 
ค าขอกู้เงิน 

โครงการสวัสดิการเพื่อช าระเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด พ.ศ. 2564 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                วันยื่นค าร้อง วันท่ี……………เดือน…………………...….พ.ศ……..…….…… 
ช่ือ…….…………………..….……………..……….…..……สมาชิกเลขท่ี….......................หน่วย…………….…........………..ต าแหน่งปัจจุบัน………………………………..  
สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)…….……..……..…….……………อ าเภอ………….…………..……..………จังหวัดเลย  เงินเดือน……………….………...………….บาท   
อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…….…….….….หมู่ที่…….….......ถนน………………….….…....….ต าบล…………………….………....…….อ าเภอ……………………………..
จังหวัด………….….…………..………..รหัสไปรษณีย์…………….…....…..โทรศัพท์ท่ีท างาน……………….………..…………… มือถือ………….……..…….…………….….
ID LINE.....................................เกิดเมื่อวนัท่ี…..…….…เดือน………….…..…..พ.ศ……………....ปัจจุบันอายุ…..…....…...ปี..…........…เดือน  

 ข้าพเจ้าขอกู้เงินจ านวน………………………..………....…………บาท (…………………………………………………………………………..…..……….) 
เหตุผลการขอกู้เพื่อช าระเงินสงเคราะห์………………………………………………..และข้าพเจ้ายินยอมใช้หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์แล้วทั้งหมด เป็นหลักประกัน
เงินกู้ โดยขอส่งช าระเป็นงวดรายเดือน ตามจ านวนงวด ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดยอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศฯ ณ วันที่ท าสัญญาโดยสหกรณ์ ฯ 
สงวนสิทธิในการปรับเพิ่ม / ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของสหกรณ์ฯ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
รายการช าระเงินสงเคราะห์ 

1.1 ค่าสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย (สสอ.ครูเลย) 
 ส าหรับตนเอง    จ านวน                        บาท     ส าหรับคูส่มรส                                      บาท 
 ส าหรับบตุร  ...... คน จ านวน                  บาท                        รวมทั้งสิ้น                                      บาท 

  1.2 ค่าสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 
 ส าหรับตนเอง    จ านวน                        บาท     ส าหรับคูส่มรส                                      บาท 
 ส าหรับบตุร  ...... คน จ านวน                  บาท                     รวมทั้งสิ้น                                      บาท 

1.3 ค่าสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สส.ชสอ.) 
 ส าหรับตนเอง    จ านวน                        บาท     ส าหรับคูส่มรส                                      บาท 
 ส าหรับบตุร  ...... คน จ านวน                  บาท                        รวมทั้งสิ้น                                      บาท 

 

เสนอผู้ค้ าประกัน  ผู้ค้ าประกัน 1 คน รายชื่อดังนี ้
ที ่ ช่ือ-สกุล สังกัดหน่วย เลขทะเบยีน ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน 
1.       
2.       

 

(ลงช่ือ).....................................................พยาน 
   (..................................................)                * หมายเหตุ ผู้กู้และผู้ค้ าประกันยอมรับในเง่ือนไขในระเบียบ มติ เกี่ยวกับการกู้เงินทุกประการ 

 ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ครั้งนี้ทุกประการ และขอให้ค ารับรองต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ว่าหาก
สหกรณ์ ฯ อนุมัติให้ข้าพเจ้ากู้เงินในโครงการนี้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะใช้คืนเงินกู้ตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาตามสัญญา โดยช าระเป็นงวดราย
เดือนโดยยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่น ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการ/หน่วยงานเพื่อ
ช าระหนี้เงินกู้ให้สหกรณ์ ฯ เป็นอันดับแรกตลอดไปจนกว่าการช าระหนี้จะเสร็จสิ้น 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความเอกสารหลักฐานที่ปรากฏในค าขอกู้นี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ มิไดก้ระท าหรือมสี่วนร่วมรู้เห็นในการปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน หรือท าเอกสารหลักฐานเป็นเท็จแต่อย่างใด 
                                             

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

  

         

หนังสือสัญญากู้ที ่ชพค 64/………………….. 

วันที่……………………………………………………….. 

เอกสารประกอบค าขอกู ้
1. ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (ยังไม่หมดอายใุนวันรับเงินกู้ จ านวน 1 ฉบับ (ผู้กู้และผู้ค้ า) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบบั (ผู้กู้และผู้ค้ า) 
3. สลิปเงินเดือน 1 เดือน 
4. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร จ านวน 1 ฉบบั 
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หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
ท าที…่…………...............……………………………… 

 

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

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ...........................ปี    
บ้านเลขท่ี……….…...หมู่ที…่…..........บ้าน......................................ถนน…………..…..…........…ต าบล……..……..….….…....…..…….
อ าเภอ………..………….…….…….………จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์…..............….……….......…..
โทรศัพท์บ้านพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………..............………….…. 
 ซึ่งเป็น   สามี   ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้)..................................................................................
ขอท าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผู้กู้ เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 

       การใดท่ีผู้กู้ ได้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือน
หนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วมเพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

 

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

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

                                                การรับรองสถานภาพของผู้กู้ 
 

1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา (ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า  และลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
เป็นลายมือชื่อจริง  โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมให้ข้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย  จ ากัดได้  หากเกิดความเสียหายอย่างใดข้ึน  ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา   

 
2. กรณีไม่มีคู่สมรสลงนามให้ค ายินยอม  เนื่องจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ  ดังนี้   โสด   หย่า   หม้าย 

  
 
 

       (ลงช่ือ)……………………….…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง 
      (…..…………………..………………………………) 
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หนังสือสัญญาเงินกู้ 
   โครงการสวัสดิการเพื่อช าระเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด พ.ศ. 2564 

 

วันท่ี………เดือน…….…………………พ.ศ…………… 
 

        ข้าพเจ้า……………….…………………………………………………………………………………….……….สมาชิกเลขท่ี……………………..……………….……. 
 สังกัดหน่วย/โรงเรียน……………………….…………..….…………… ต าบล…………….…….……...…..…….อ าเภอ………….……………......……….จังหวัดเลย    
 ผู้กู้ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  เพื่อเป็นหลักฐานดังนี ้
        ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จ านวน…………….……..……..……บาท (……………………………..……….…………………………………………………...) 
และได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวไปในวันท าหนังสือกู้โดยถูกต้องแล้ว 
        ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันงวดละ…………….…..……………….…….บาท จ านวน..……..….……..งวด  
โดย ณ วันท าสัญญา สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ………………ต่อปี(สหกรณ์สงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า )  
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…………..………….เป็นต้นไป  ข้าพเจ้ารับและยืนยันว่าจะส่งเงินงวดช าระหนี้ ภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส าหรับงวดนั้น ๆ  
        ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน าเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในค าขอกู้  คือ เพื่อช าระเงินสงเคราะห์และ……………………………………… 
        ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ ที่พึงได้รับตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บในแต่     
ละเดือนเพื่อช าระหนี้  หุ้น  และหรือเงินอ่ืนใด  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ข้าพเจ้ามีดอกเบี้ยค้างช าระข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ น าดอกเบี้ยค้างไป
รวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแห่งเงินกู้นี้ 
        ข้อ 6. ในกรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง และได้รับบ าเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หัก 
 เงินบ าเหน็จที่พึงได้รับเพื่อช าระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้า  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ หรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใดเมื่อหักช าระหนี้
ทางราชการแล้ว (ถ้าม)ี ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิน ส่งให ้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  เป็นอันดับแรก 
        ข้อ 7. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ  แนวปฏิบัติ และในกรณีข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์ หรือย้าย จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ทราบ  และท าการช าระหนี้สินท่ีมีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน  หากไม่ปฏิบัติตาม  ข้าพเจ้ายินยอมให้น าความในข้อ 5 มาบังคับใช้ 
        ข้อ 8. ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนัดช าระหนี้ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินกู้ ที่ข้าพเจ้าได้รับน าไปหัก   
ช าระหนี้ดังกล่าวเต็มจ านวน 
        หนังสือกู้นี้ท าไว้  ณ  วันท่ีระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

     
 

(ลงชื่อ)……………………………………….…….…..ผู้กูแ้ละผู้รับเงิน (ลงชื่อ)……………………….………………..………คู่สมรสผู้กู้ให้ความยินยอม 

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

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

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

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……..…….ผู้จ่ายเงิน     (ลงชื่อ) …………...……………..………………………………ผู้ตรวจเอกสาร 
(…………..…….…………………………………….….)    (…………..……………………….………………………….) 

 

 (ลงช่ือ).................................ผู้จดัการ/รองผู้จัดการ    (ลงช่ือ)..................................เลขานุการ  (ลงช่ือ).......................................ประธานกรรมการ 

 

 
 

 
 

 
 

 

หนังสือสัญญากู้ที่ ชพค64/......................... 
 

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.....................................จังหวัดเลย  ได้รับเงินเดือน  
เดือนละ......................................บาท และมีเงินได้อื่นจากต้นสังกัดเดือนละ..................................บา ท  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน
..................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ.... ......ปี......เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู้) ได้ขอกู้เงินจาก สหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร..................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  
ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้  และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ
ล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอม   ให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่).............................
หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใด  จากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าว
ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

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

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม เงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายใน
ส่วนราชการและสหกรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบ ยินยอมปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไข ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

                                  
                                   ลายมือชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้     

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

รับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน 
     ขอรับรองว่าจะด าเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   
ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  

 

 
                                        1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานตน้สงักัด  
                                                      (.………..…………………..…………..……) 

 

 
                                        2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานตน้สงักัด 
                                                     (…..……...……………..…….…….………..…) 

 



~ 5 ~    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงนิบ าเหน็จ บ านาญ จากทางราชการ หรือหน่วยงาน 

(ส าหรับผู้ค้ าประกัน) 
 

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

เรียน หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด............................................................................................  
ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

 

ที่ ชื่อ/นามสกุล เลขสมาชิก สังกัดหน่วย ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1      

2      
 

 

เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ ของ............................................................................ต าแหน่ง.…..…….....................สังกัด............................................... 
ต าบล…..………………….………..….อ าเภอ.........................................จังหวัดเลย  ซึ่งขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร...................หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัด  เพื่อช าระ
หนี้ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้ าประกันตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหาย
ตามที่ปรากฏ       ในสัญญากู้เงินได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน
ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)..................หักเงินเดือนหรือเงินได้อ่ืนใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้า 
มีสิทธิได้รับจากหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้า ลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ  บ านาญ และหรือ
เงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

อน่ึง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลั ง  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เ งินปี บ าเหน็ จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เ งินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ เพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ    
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 
 

 
ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน  

    ขอรับรองว่าจะด าเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอม เพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   
ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น  
                                 1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหนว่ยงานต้นสงักัด 
                                                (.………..…………………..…………..……) 

 
 

                                 2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 
                                                (…..……...……………..……….………..…) 


