หนังสือกู้......................./.............
วันที่............/............../...............

คาเตื อน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กาหนด
ไว้ใ นแบบคาขอกู้ ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูก ต้อง
และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา

ให้กู้............./............../...............
งวดสุดท้าย..........................บาท

คาขอกูเ้ งินสามัญ
โครงการเงินกูย้ ้ ิมได้สขุ ใจ
เขียนที่..............................................................
วันที่.........................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................
เสนอคาขอกู้เงินสามัญ เพื่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์.....................................บาท (.......................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้ โดยละเอียด).............................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ในเวลานี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง...................................................................................
สังกัดหรือโรงเรียน..................................................................................................อาเภอ.......................................จังหวัดเพชรบุรี
ได้รับเงินรายได้รายเดือน...............................บาท ส่งค่าหุ้นเดือนละ....................บาท มีเงินค่าหุ้น......................บาท มีภูมิลาเนา
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่........ซอย.......................................ถนน................................................ตาบล..........................................
อาเภอ.....................................จังหวัด...................................โทร.....................................................
ข้อ ๓. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ

สมาชิ กที่จะเป็ นผูค้ ้าประกัน
ข้าพเจ้ามีชื่อต่อไปนี้ ผูกพันตนที่จะค้าประกันตามคาขอกู้นี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

เลข
อายุ ตาแหน่ง
ทะเบียนที่

สังกัด
โรงเรียน

อาเภอ

เงินได้
ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน
รายเดือน

1
2
3
4
5
6
ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ.............................................บาท
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์กาหนด เป็นจานวน...........งวด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้
ข้อ ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๖. (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอกู้มีคู่สมรส) ในการกู้เงินตามคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตของคู่สมรสซึ่งพร้อมที่จะทาคา
อนุญาตให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี้
ลงชื่อ...................................................ผู้ขอกู้ (โปรดพลิก)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
วันที่.........................................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความเห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว (เห็นสมควรที่สหกรณ์จะให้เงินกู้สมาชิกนี้ได้หรือไม่ )
.........................................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ....................................................ตาแหน่ง............................................
(........................................................)

(รายการต่อไปนี้ พนักงานของสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูข้ อกู ้
เงินได้
รายเดือน
(บาท)

มีค่าหุ้น
อยู่
(บาท)

จานวนเงินกู้..............................................บาท
จากัด
ต้นเงินกู้คงเหลือ
วงเงินกู้
สามัญ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือนหรือไม่....................................................................
(๒) เป็นสมาชิก........................................เดือน สมควรกู้ได้หรือไม่............................................................................

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูค้ ้าประกัน

ชื่อผู้ค้าประกัน

จานวนต้นเงินที่จะต้องค้าประกัน..............................................บาท
การค้าประกันรายอื่น
เงินได้ จากัดวงเงิน
วงเงินที่
รายเดือน ค้าประกัน
ชื่อผู้กู้
ค้าประกัน
(บาท)
(บาท)
(บาท)

วงเงิน
ค้าประกัน
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือนหรือไม่....................................................................
(๒) ข้อชี้แจงอื่น ๆ........................................................................................................................................................
...................................................พนักงาน
.............../.............../...............

คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา
เขียนที่..............................................................
วันที่.........................................................................
เรื่อง รับรองการหักเงินเดือนในการกู้เงินสามัญ
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................เป็นผู้บังคับบัญชาของ
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ตาแหน่ง..................................เงินเดือน...........................บาท
ซึ่งขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด จานวน.............................บาท (..........................................................)
และจะต้องหักเงินเดือนของผู้กู้ส่งใช้สหกรณ์ฯ รายเดือนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน จนกว่าจะส่งเงินหมด
ขอรับรองว่าผู้กู้มีเงินเดือนเหลือเพียงพอในการที่จะส่งใช้หนี้เงินกู้สามัญดังกล่าว รายเดือนได้จริง
ลงชื่อ........................................................ผู้บังคับบัญชา
(........................................................)
ตาแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อานวยการ
สานักงาน/โรงเรียน...........................................................

ประมาณการรายรับ - รายจ่ายของผูข้ อกูเ้ งิน
รายรับประจาเดือน
เงินเดือน

รวมรับ

รายจ่ายประจาเดือน
1. ภาษี, ชพค., กบข.
2. สินเชื่อธนาคารออมสิน
3. สินเชื่อธนวัฏ
4. อื่น ๆ
5.
6.
รวมจ่าย
หักแล้วคงเหลือ
ลงชื่อ.........................................................ผู้กู้
ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา
เขียนที่..............................................................
วันที่.........................................................................
เรื่อง รับรองการหักเงินเดือนในการกู้เงินสามัญ
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................เป็นผู้ บังคับบัญชาของ
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ตาแหน่ง..................................เงินเดือน...........................บาท
ซึ่งขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด จานวน.............................บาท (..........................................................)
และจะต้องหักเงินเดือนของผู้กู้ส่งใช้สหกรณ์ฯ รายเดือนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน จนกว่าจะส่งเงินหมด
ขอรับรองว่าผู้กู้มีเงินเดือนเหลือเพียงพอในการที่จะส่งใช้หนี้เงินกู้สามัญดังกล่าว รายเดือนได้จริง
ลงชื่อ........................................................ผู้บังคับบัญชา
(........................................................)
ตาแหน่งครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อานวยการ
สานักงาน/โรงเรียน...........................................................

ประมาณการรายรับ - รายจ่ายของผูข้ อกูเ้ งิน
รายรับประจาเดือน
เงินเดือน

รวมรับ

รายจ่ายประจาเดือน
1. ภาษี, ชพค., กบข.
2. สินเชื่อธนาคารออมสิน
3. สินเชื่อธนวัฏ
4. อื่น ๆ
5.
6.
รวมจ่าย
หักแล้วคงเหลือ
ลงชื่อ.........................................................ผู้กู้
ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
เขียนที่..........................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ.............ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่........................
หมู่ที่............ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................ตาบล......................................................
อาเภอ......................................จังหวัด..................................รับราชการสังกัด.................................................................................
ตาแหน่ง.................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด เลขทะเบียนสมาชิก........................
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่งเงินให้สหกรณ์ที่ข้ าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้
ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้
แจ้ง ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบาเหน็จ บานาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการตามข้อ 1. ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้แจ้ง และให้ส่งเงินดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หักชาระหนี้แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนัง สือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3. นี้ ให้มีผลตั้ง แต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญ ญาว่าจะไม่ถอนการให้คา
ยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือ
ปฏิบัติตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ฉบับที่สองเก็บ
ไว้กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้คายินยอม (ผู้กู้)
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้บังคับบัญชา
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน การเงินโรงเรียน
(........................................................)

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
เขียนที่..........................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ.............ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่........................
หมู่ที่............ตรอก/ซอย...........................................ถนน..................................................ตาบล......................................................
อาเภอ......................................จังหวัด..................................รับราชการสังกัด.................................................................................
ตาแหน่ง.................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด เลขทะเบียนสมาชิก........................
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และนาส่งเงินให้สหกรณ์ที่ข้ าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้
ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้
แจ้ง ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบาเหน็จ บานาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการตามข้อ 1. ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้แจ้ง และให้ส่งเงินดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หักชาระหนี้แก่
ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนัง สือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3. นี้ ให้มีผลตั้ง แต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญ ญาว่าจะไม่ถอนการให้คา
ยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงิน
อื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือ
ปฏิบัติตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ฉบับที่สองเก็บ
ไว้กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้คายินยอม (ผู้กู้)
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้บังคับบัญชา
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน การเงินโรงเรียน
(........................................................)

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด (สาหรับผู้ค้าประกัน)
เขียนที่...............................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ......................
ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่..........
ถนน..............................................ตาบล................................................อาเภอ........................................จังหวัด...........................
รับราชการสังกัด.................................................... เงินเดือน.........................บาท ตาแหน่ง.............................................และเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด เลขทะเบียน.................... มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด
อยู่หักเงิน และนาส่งเงินให้สหกรณ์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี
จากัด
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสัง กัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี
จากัด ได้แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้แทนผู้กู้ในกรณีที่ผู้กู้ทุกเดือนไม่ชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบาเหน็จ บานาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับจากทางราชการตามข้อ 1. ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หักชาระ
หนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด แทนผู้กู้
ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนัง สือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3. นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้
คายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นการค้าประกันเงินกู้ของ (นาย/นาง/นางสาว)..............................
.................................................................ตามหนังสือสัญญาค้าประกันเลขที่................./............... เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็น
หนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จหรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มี
หนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้น
แทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หนังสือฉบับนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ฉบั บที่สองเก็บ
ไว้กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้าประกัน
(............................................................)
ลงชื่อ.........................................................ผู้บังคับบัญชา
(............................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน การเงินโรงเรียน
(............................................................)

