
 
 
 
 

 

ค ำขอกูเ้งินโครงกำรสวสัดิกำรโควิด (สค.) 
 

เขียนท่ี.............................................................. 
วันท่ี......................................................................... 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี  จ ากัด 
 ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................... 
เสนอค าขอกู้เงินสามัญ  เพื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์.....................................บาท (.......................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้ โดยละเอียด)............................................................. 
......................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ  ๒. ในเวลานี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง................................................................................... 
สังกัดหรือโรงเรียน..................................................................................................อ าเภอ.......................................จังหวัดเพชรบุร ี
ได้รับเงินรายได้รายเดือน..........................บาท  ส่งค่าหุ้นเดือนละ....................บาท มีเงินค่าหุ้น...........................บาท มีภูมิล าเนา
อยู่บ้านเลขท่ี...............................หมู่....................ซอย............................ถนน....................................ต าบล.....................................
อ าเภอ...............................................จังหวัด................................................โทร................................................ 
 ข้อ  ๓. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ 
 

สมำชิกท่ีจะเป็นผูค้ ้ำประกนั 
ข้าพเจ้ามีช่ือต่อไปนี้ ผูกพันตนท่ีจะค้ าประกันตามค าขอกู้นี้ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

ช่ือ-นามสกุล 
เลข 

ทะเบียนท่ี 
อาย ุ ต าแหน่ง สังกัดโรงเรียน อ าเภอ 

เงินได้ 
รายเดือน 

ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน 

        
        
        
        
        
        

 

 ข้อ  ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน   งวดละ.............................................บาท 
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราตามท่ีสหกรณ์ก าหนด  เป็นจ านวน..............................งวด  ต้ังแต่เดือนท่ีสหกรณ์
จ่ายเงินกู้ให้ 
 ข้อ  ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ  ๖. (เฉพาะในกรณีท่ีผู้ขอกู้มีคู่สมรส) ในการกู้เงินตามค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตของคู่สมรสซึ่งพร้อมท่ีจะท าค า
อนุญาตให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี้ 

ลงช่ือ...................................................ผู้ขอกู้  (โปรดพลิก) 

หนังสือกู้........................................................ 
วันท่ี...................../..................../................... 

ค ำเตือน  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนด
ไว้ในแบบค าขอกู้  ด้วยลายมือของตนเอง  โดยถูกต้อง
และครบถ้วน  มิฉะน้ันสหกรณ์ไม่รับพิจารณา ให้กู้................................................................ 

วันท่ี...................../..................../................... 



บนัทึกกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นของผูบ้งัคบับญัชำ 
 

วันท่ี......................................................................... 
 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความเห็นและตามท่ีได้สอบถามแล้ว  (เห็นสมควรท่ีสหกรณ์จะให้เงินกู้สมาชิกนี้ได้หรือไม่) 
......................................................................................................................................................................................................... 

ลายมือช่ือ....................................................ต าแหน่ง............................................ 
          (........................................................) 
 

 

(รายการต่อไปนี้  พนักงานของสหกรณ์กรอกเอง) 
 

รำยกำรเก่ียวกบัวงเงินของผูข้อกู ้

จ านวนเงินกู้..............................................บาท 

เงินได้รายเดือน 
(บาท) 

มีค่าหุ้นอยู่ 
(บาท) 

จ ากัดวงเงินกู ้
(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ 
วงเงินกู้คงเหลือ 

(บาท) 
สามัญ 
(บาท) 

เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

       
       

 
หมายเหตุ  (๑)  เคยผิดนัดการส่งเงินช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือนหรือไม่.................................................................... 
     (๒)  เป็นสมาชิก........................................เดือน  สมควรกู้ได้หรือไม่............................................................................ 
 

รำยกำรเก่ียวกบัวงเงินของผูค้ ้ำประกนั 

จ านวนต้นเงินท่ีจะต้องค้ าประกัน..............................................บาท 

ช่ือผู้ค้ าประกัน 
เงินได้ 

รายเดือน 
(บาท) 

จ ากัดวงเงิน 
ค้ าประกัน 

(บาท) 

การค้ าประกันรายอื่น วงเงิน 
ค้ าประกัน 
คงเหลือ 
(บาท) 

ช่ือผู้กู้ 
วงเงินท่ี 

ค้ าประกัน 
(บาท) 

      
      
      
      
      

 

หมายเหตุ  (๑)  เคยผิดนัดการส่งเงินช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือนหรือไม่.................................................................... 
     (๒)  ข้อช้ีแจงอื่น ๆ........................................................................................................................................................ 
 

...................................................พนักงาน 
                   .............../.............../............... 



 

ค ำรบัรองของผูบ้งัคบับญัชำ 
 

เขียนท่ี.............................................................. 

วันท่ี......................................................................... 

เรื่อง  รับรองการหักเงินเดือนในการกู้เงินสามัญ 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 
  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................เป็นผู้บังคับบัญชาของ 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ต าแหน่ง..................................เงนิเดือน...........................บาท 
ซึ่งขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด จ านวน.............................บาท (..........................................................) 
และจะต้องหักเงินเดือนของผู้กู้ส่งใช้สหกรณ์ฯ รายเดือนท้ังเงินต้นและดอกเบ้ียทุก ๆ เดือน จนกว่าจะส่งเงินหมด 
  ขอรับรองว่าผู้กู้มีเงินเดือนเหลือเพียงพอในการท่ีจะส่งใช้หนี้เงินกู้สามัญดังกล่าว รายเดือนได้จริง 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้บังคับบัญชา 
                (........................................................) 
 ต าแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อ านวยการ 
 ส านักงาน/โรงเรียน........................................................... 
 

ประมำณกำรรำยรบั - รำยจ่ำยของผูข้อกูเ้งิน 
 

รายรับประจ าเดือน รายจ่ายประจ าเดือน 
เงินเดือน  1. ภาษี, ชพค., กบข.  

  2. สินเช่ือธนาคารออมสิน  
  3. สินเช่ือธนวัฏ  
  4. อื่น ๆ  
  5.  
  6.  

รวมรับ  รวมจ่าย  
  หักแล้วคงเหลือ  

 
 
      ลงช่ือ.........................................................ผู้กู้ 
      ลงช่ือ.........................................................เจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียน 
 



 

 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2553 
มาตรา 42/1 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  
วันท่ี........................เดือน...........................พ.ศ. ................ 

 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ...................................................................................................................... อายุ................ปี 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................................................................... 
รับราชการหรือท างานประจ าต าแหน่ง......................................................... สังกัด.......................................................................... 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก ...................................................... ได้ท าหนังสือ
ยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด เพื่อให้น าไปแสดงกับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ว่า ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ี
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่จ่ายให้กับ
ข้าพเจ้าตามจ านวนท่ีสหกรณ์ฯ แจ้งให้หักตามภาระผูกพันท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ท้ังในฐานะผู้กู้
และฐานะผู้ค้ าประกัน ท้ังนี้จนกว่าภาระผูกพันของข้าพเจ้าจะหมดส้ินไป โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เป็นล าดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
มาตรา 42/1 เป็นประจ าทุกเดือน ท้ังนี้ ต้ังแต่เดือน ...........................................  เป็นต้นไป 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด โดยโอนหรือย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งท่ีข้าพเจ้าโอนเงินไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีเพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า
จะปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้น พร้อมส่งส าเนาหนังสือยินยอมฉบับนี้ไปยังส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดใหม่ได้ โดยให้ถือว่าส าเนาค ายินยอมนั้นเป็นค ายินยอมของข้าพเจ้าทุก
ประการก็เป็นการเพียงพอแล้ว 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ให้มีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่
ถอนการให้ค ายินยอมนี้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากภาระหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ท่ีข้าพเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  
 

/หนังสือฉบับนี้..... 
 



 
- 2 - 

 
หนังสือฉบับนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีความข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งส่งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ฉบับ

ท่ีสองให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด  
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการจึงลงลายมือช่ือไว้เป็น

ส าคัญ 
 

ลงช่ือ........................................ผู้ให้ความยินยอม (ผู้กู้) 
      (.......................................................)  
 
 
ลงช่ือ...................................... พยาน (ผู้บังคับบัญชา) 
      (.......................................................)  
 
 
ลงช่ือ............................................ พยาน(สหกรณ์) 
      (.......................................................)  

 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553 

ฯลฯ 
 มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือ

นายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนด
จ่ายแก่สมาชิก เพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพักอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระ
ผูกพันนั้นจะระงับส้ินไปให้หน่วยนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินท่ีหักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 

 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
 การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนท่ี

สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 

เขียนที่............................................... 

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

 ข้าพเจ้า........................................................................................อายุ................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...... ......................หมู่ที่.............
ถนน.....................................................ต าบล........................................... ........อ าเภอ........................................จังหวัด...........................รับราชการ
สังกัด.................................................... เงินเดือน.........................บาท ต าแหน่ง.............................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จ ากัด เลขทะเบียน.................... มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน าส่งเงินให้สหกรณ์ที่ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 ข้อ  1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้  รับจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช าระ
หน้ีแทนผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้ทุกเดือนไม่ช าระหน้ีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2. กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 
1. ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินดังกล่าวน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ  3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หักช าระหน้ีแก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แทนผู้กู้ ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ  3. น้ี  ให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมน้ีไม่ว่าท้ังหมด
หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหน้ีสินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็น
หนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 ข้อ  5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แห่งใด   
แห่งหน่ึงที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิ   
จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วแต่กรณี เพ่ือส่งช าระหน้ี ช า ระค่าหุ้นหรือเงินอื่นให้สหกรณ์      
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  เพียงแต่
สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน
ข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 หนังสือฉบับน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หน่ึงเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า และ
ฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ 
 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ค ายินยอม (ผู้กู้) 
          (............................................................) 
 
      ลงชื่อ.........................................................ผู้บังคับบัญชา 
          (............................................................) 
 
      ลงชื่อ.........................................................พยาน การเงินโรงเรียน 
          (............................................................) 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด (ส าหรับผู้ค้ าประกัน) 
 

เขียนท่ี............................................... 

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

 ข้าพเจ้า........................................................................................อายุ............ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี............
ถนน.....................................................ต าบล...................................................อ าเภอ......... ...............................จังหวัด.............................
รับราชการสังกัด.................................................... เงินเดือน.........................บาท ต าแหน่ง............ .................................และเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด เลขทะเบียน.................... มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และ
น าส่งเงินให้สหกรณ์ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 ข้อ  1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการ หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ท้ังปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้แจ้งในแต่ละ
เดือนและส่งช าระหน้ีแทนผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้ทุกเดือนไม่ช าระหน้ีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2. กรณีท่ีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึง ได้รับ
จากทางราชการตามข้อ 1. ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินดังกล่าวน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ  3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2.  เมื่อได้หักช าระหน้ีแก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ  3. น้ี  ให้มีผลต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมน้ีไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นการค้ าประกันเงินกู้ของ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................... 
ตามหนังสือสัญญาค้ าประกันเลขท่ี................./............... เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
 ข้อ  5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรป กครอง ส่วน
ท้องถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึงท่ีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน ท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วแต่กรณี เพื่อส่งช าระหน้ีแทนผู้กู้
ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ  เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ
หรือให้หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีท้ังหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 หนังสือฉบับน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับ
ข้าพเจ้า และฉบับท่ีสามให้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ 
 

      ลงช่ือ.........................................................ผู้ค้ าประกัน 
          (............................................................) 
 

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

      ลงช่ือ.........................................................พยาน การเงินโรงเรียน 
          (............................................................) 


