คําเตือน

ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่กาํ หนด
ไว้ในแบบคําขอกู้ ด้วยลายมือของตนเองและตามความเป็ น
จริ งทุกประการ มิฉะนั้นสหกรณ์อาจไม่รับพิจารณาและหาก
กรอกข้อความเป็ นเท็จ อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย

เลขที่คาํ ขอกู.้ ..........................................
วันที่.......................................................

คําขอกู้เงินสามัญ

หนังสื อกูท้ ี่.....................................................

การอนุมัติ  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดำเนินการ
 อนุมัติ ใหกูเงินสามัญไดจำนวน...............................บาท  ไมอนุมัติ
ตตามมติที่ประชุมครั้งที่................วันที่...................................
 ตามระเบียบฯ สามัญ(เงินดวน)

กู้เงินสามัญ
กู้เงินสามัญ(เงินด่ วน)
กู้เงินสามัญ(เพื่อการสมรส)

ลงชื่อ........................................................
(...........................................................)
ผูลงนามแทนคณะกรรมการเงินกู

เขียนที่.......................................................................
วันที่..........................................................................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จํากัด

ข้าพเจ้า......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................... อายุ...........ปี .............เดือน
ตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที่...............หมูท่ ี่........ซอย.......................................ถนน................................ตําบล...........................
อําเภอ..............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์ที่ทาํ งาน........................................
โทรศัพท์มือถือ......................................... ขอเสนอคําขอกูเ้ งินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ จํานวน.............................บาท (............................................................)
โดยจะนําไปใช้ เพื่อการดังต่ อไปนี้  1.1 ชําระหนี้  1.2 ค่ารักษาพยาบาลของ...........................................  1.3 ลงทุน
 1.4 เพื่อการศึกษา  1.5 เพื่อซื้อที่ดิน  1.6 สร้าง/ปรับปรุ ง/ซ่อมแซมบ้าน  1.7 ค่าพิธีกรรม 1.8 อื่น ๆ...............
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้าเป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจําหรื อพนักงานราชการ ตําแหน่ง..........................................
สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน.........................................อําเภอ........................................จังหวัด..................................................
ได้รับเงินรายเดือน............................บาท วิทยฐานะ...................บาท
ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับอนุมตั ิเงินกู้ ข้าพเจ้าขอชําระเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์
กําหนด เป็ นจํานวน....................งวด งวดละ............................บาท (ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ...................ต่อปี ) ตั้งแต่เดือน
ถัดจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้ โดยวิธีต่อไปนี้
 ชําระเงินต้นเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ยคิดตามเงินต้นคงเหลือ(ยกเว้นงวดสุ ดท้าย)
 ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด(ยกเว้นงวดสุ ดท้าย)
ข้อ 4. นอกจากค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้ าพเจ้ าขอเสนอบุคคลเป็ นหลักประกันดังต่ อไปนี้ คือ
ที่

ชื่อ - สกุล

สมาชิกเลข
ทะเบียน

อายุ

รับราชการหรื อทํางานประจําใน
ตําแหน่ง และสังกัด

ข้าพเจ้าผูกพันตน
เพื่อเข้าคํ้าประกันจึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

เบอร์
โทรศัพท์

1
2
3
4
5
6

ข้อ 5. อสังหาริ มทรัพย์โฉนดที่ดินเลขที่................ตําบล......................อําเภอ......................จังหวัด...........................
ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันอย่างอื่นดังนี้ 90%ของเงินฝากในสหกรณ์แห่งนี้  90%ของค่าหุน้ ที่มีในสหกรณ์น้ ี

(2)

ข้อ 7. ข้าพเจ้ามี หนีส้ ิ น ดังต่อไปนี้
7.1. หนี้สหกรณ์ - หนี้เงินกูส้ ามัญคงเหลือ......................บาท ชําระแล้ว............งวด หนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น....................บาท
7.2 หนี้ธนาคาร(ระบุชื่อ).....................................หนี้คงเหลือ.............................................ผ่อนงวดละ........................
7.3 หนี้อื่น ๆ (โปรดระบุ)....................................หนี้คงเหลือ....................................ผ่อนงวดละ..............................
ข้อ 8. ข้าพเจ้ามีทรัพย์ สิน ดังต่อไปนี้....................................................................................................................................
ข้อ 9. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 10. ในการกูเ้ งินตามคําขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคู่สมรสซึ่งพร้อมที่จะทําคําอนุญาตให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้าย
หนังสื อกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญด้วย
ลงชื่อ........................................................ผูข้ อกู้
สถานภาพผูก้ ู้
(.........................................................)
โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
ลงชื่อ........................................................สามี/ภรรยา
(.........................................................)
คู่สมรส มีอาชีพ 1.  ข้าราชการครู และ  เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ไม่เป็ นสมาชิก  2. อาชีพอื่น........................
บันทึกการรับรองตนเองของผู้ขอกู้ และการพิจารณาให้ ความเห็นและคํารับรองของผู้บังคับบัญชา
วันที่.......................................................................
(1) ผูก้ คู้ ือ นาย,นาง,นางสาว.................................................และทํางานอยูท่ ี่............................................จริ งหรื อไม่...............
(2) ในเวลานี้ผขู ้ อกูม้ ีพฤติการณ์ซ่ ึงอาจถูกออกจากงานประจําหรื อไม่ .......................................................................................
(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผูก้ ู้ มีเงินได้รายเดือนเพียงพอที่จะหักชําระหนี้สหกรณ์ ณ ที่จ่าย ตามที่ระบุไว้ในคําขอกู้
เพียงพอหรื อไม่...............................................................................................................................................................
(4) ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อของผูข้ อกูจ้ ริ งหรื อไม่ ...........................................................................................................
(5) อยูร่ ะหว่างการถูกฟ้องร้องคดีลม้ ละลายหรื อไม่ ............................................................................................................
ลงชื่อ......................................................ผูข้ อกู้
(......................................................)

ลงชื่อ..................................................ผูร้ ับรอง(ผูบ้ งั คับบัญชา)
(.....................................................)
ตําแหน่ง...........................................

สําหรับสมาชิกสังกัดการศึกษาเอกชน ต้องได้รับการรับรองจากบุคคลดังนี้ดว้ ย
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรี ธรรมราช หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย และ ผูร้ ับใบอนุญาตหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
ลงชื่อ................................................
ลงชื่อ..................................................
(..................................................)
(..................................................)
ตําแหน่ง.................................................
ตําแหน่ง.................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เห็นควรอนุมตั ิ.......................................บาท
ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(..................................................)
วันที่.................................................

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรอนุมตั ิ.............................. บาท
ลงชื่อ.............................................ผูต้ รวจสอบ
(..................................................)
วันที่...................................................
1 กันยายน 2564

1

รายการเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นประกอบคำขอกูเงินสามัญของ ผูขอกูและผูค้ำประกัน
ที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นประกอบคำขอกูเงินสามัญ

1

คำขอกูเงินสามัญ(กรอกขอความครบถวน) และตองไดรับการรับรองวาใหกูได ดังนี้
- กรณีผูขอกูรับราชการหรือทำงานประจำ **ตองมีคำรับรองจากหัวหนาหนวยงานที่ตน สังกัด
- กรณีผูขอกูสังกัดสถานศึกษาเอกชน **ตองมีคำรับรองของผูรับใบอนุญาตหรือผูจัดการหรือผูอำนวยการ
โรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
- กรณีผูขอกูเปนขาราชการบำนาญ **ตองมีคำรับรองของหัวหนาหนวยงานที่ตนสังกัด/ผูจัดการสหกรณฯ /
กรรมการสหกรณ
- กรณีผูขอกูเปนหัวหนาหนวยงาน สามารถรับรองตนเองไดทุกหนวยงาน
หลักฐานรายละเอียดการจายเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน ของผูขอกู
***ตองไดรับการรับรองความถูกตองจากผูบังคับบัญชา
Statements บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย ที่ดาวโหลดจากแอพ KrungthaiNEXT ที่แสดงยอดเงินเดือนคงเหลือโอน
เขาบัญชี ยอนหลัง 3 เดือน ของผูขอกู
หรือ Statements บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย บัญชีรบั โอนเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน
หรือ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย ที่แสดงยอดเงินเดือนคงเหลือโอนเขาบัญชี ยอนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ ของผูขอกูและผูค้ำประกัน
**ตองไมหมดอายุในวันทีท่ ำนิตกิ รรมสัญญา
สำเนาทะเบียนบานของผูขอกูและผูค้ำประกัน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคูสมรสของผูขอกูและผูค้ำประกัน ***ไมตองใชสำเนาทะเบียนบาน
เอกสารแสดงสถานภาพของผูขอกูและผูค้ำประกัน
- กรณีสถานภาพสมรส แนบสำเนาทะเบียนสมรส
- กรณีหยา แนบสำเนาใบสำคัญการหยา
- กรณีคูสมรสถึงแกกรรม แนบสำเนาใบมรณะบัตร
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงประวัติสว นตัวของผูขอกูและผูค ้ำประกัน เชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุล,คำนำหนานาม ฯลฯ

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

มี

หมายเหตุ
1. สำเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของเอกสารนั้นๆ
2. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาที่ของรัฐ ที่มีตัวอยางลายมือและรูปถายที่ชัดเจน
และจะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู
3. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลว ลงลายมือชื่อกำกับการแกไขนั้น(หามใชน้ำยาลบคำผิด)
เมื่อคำขอกูเงินสามัญไดรับอนุมัติ และมีการเซ็นสัญญาเสร็จสิ้นแลวทั้งของผูกูผูค้ำประกันและคูส มรส เมื่อนำสัญญามาสง
จะตองนำบัตรตัวจริงของผูค้ำประกันมายืนยัน (ใหตรงกับสำเนาที่ไดแนบมาพรอมคำขอกู)

ไมมี

2

ที่

รายการเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นประกอบคำขอกูเงินสามัญ
กรณีผูขอกูเปนสมาชิกสังกัดการศึกษาเอกชน ตองแนบหลักฐานเพิ่มเติมจากขอ 1 – 8 ขางตน ดังนี้
1. หลักฐานการจายเงินเดือนครู และสลิปเงินเดือนรายบุคคลยอนหลัง 3 เดือน (ผอ./ผูรับใบอนุญาตรับรอง
ความถูกตอง)
2. หลักฐานการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะหยอนหลัง 3 เดือน(ศธ.จ./สถาบันอาชีวะฯ รับรองความถูกตอง)
3. สำเนาหนังสือรับรองการเปนครูและหนังสือรับรองเงินเดือน
4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู/สำเนาใบอนุญาตใหบรรจุครู จะตองไมหมดอายุในวันทำนิติกรรมสัญญา
5. สำเนาหลักฐานการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
6. สำเนาใบรับอนุญาต กรณีเปนผูร ับใบอนุญาต
7. หนังสือรับรองการกูเงินจากผูรบั ใบอนุญาตหรือผูจัดการโรงเรียน(ตามแบบฟอรมที่สหกรณฯ กำหนด)
กรณีผูค้ำประกันเปนสมาชิกสังกัดการศึกษาเอกชน ตองแนบหลักฐานเพิ่มดังนี้
1. หลักฐานการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะหเดือนลาสุด 1 เดือน(ศธ.จ./สถาบันอาชีวะฯรับรองความถูกตอง)
2. หลักฐานการจายเงินเดือนครู(ผอ./ผูรับใบอนุญาตรับรองความถูกตอง)บัญชีรับโอนเงินเดือนเดือนลาสุด 1
เดือน
3. สลิปเงินเดือน รายบุคคลเดือนลาสุด(ผอ./ผูรับใบอนุญาตรับรองความถูกตอง) บัญชีรับโอนเงินเดือนเดือน
ลาสุด 1 เดือน
4. Statements บัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย บัญชีรับโอนเงินเดือนเดือนลาสุด 1 เดือน
5. หนังสือรับรองการกูเงินจากผูรบั ใบอนุญาตหรือผูจัดการโรงเรียน(ตามแบบฟอรมที่สหกรณฯ กำหนด)
กรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณฯ อื่น
หลักฐานตาม ขอ 2 และ 3 ของผูขอกู ใชเดือนลาสุด เพียงเดือนเดียว
กรณีสมาชิกซึ่งเปนพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย /พนักงานจางตามภารกิจ
ผูขอกู และผูค้ำประกัน ตองแนบสำเนาสัญญาจางปจจุบนั ซึ่งตองเปนสัญญาที่มีการจางติดตอกันไมนอยกวา 4 ป
และสัญญาจางฉบับกอนหนาติดตอกัน 4 ป พรอมรับรองความถูกตองจากผูบังคับบัญชาหัวหนาหนวยงาน ตน
สังกัด
กรณีสมาชิกสังกัดมทร., ม.ราชภัฏ
ผูขอกู และผูค้ำประกัน ตองมีหนังสือรับรองการไมเปนสมาชิกสหกรณนั้น ๆ
กรณีสมาชิกสังกัดหนวยงานทีส่ ังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ผูขอกู และผูค้ำประกัน ตองมีหนังสือรับรองการไมเปนสมาชิกสหกรณนั้น ๆ
- กรณีผูขอกูสังกัดอบต. แนบหนังสือยินยอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น(หักเงินชำระหนี้) ทีผ่ ูบังคับบัญชา
ลงนามเรียบรอยแลว(แบบฟอรมของสหกรณ)

มี

ไมมี

ทั้งนี้ถือใชกับสมาชิกที่ยื่นคำขอกูตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 เปนตนไป

หนังสือยินยอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น(หักเงินชำระหนี้)
สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช
เขียนที่……………………………………….……………….…..
วันที่…………….เดือน………………………..พ.ศ………..………
ขาพเจา……………………………………………………..………..อายุ…..……ป ปจจุบันอยูบานเลขที่…….………….…หมูที่………..
ตรอก/ซอย………………….…………………..ถนน……………….……………….ตำบล/แขวง…………..………………อำเภอ……………….…………
จังหวัด นครศรีธรรมราช โทรศัพทสถานที่ทำงาน………………………………………………….มือถือ………………..………………………………
รับราชการ/ทำงานอยูในสังกัด…………………………………………………………..……….และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู
นครศรีธ รรมราช จำกั ด เลขทะเบี ย นสมาชิ ก…………..………………………………...มี ความประสงค ให น ายกองค กรบริ ห ารสวน
ตำบล………………………….……..หักเงินและสงเงินใหสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด ที่ขาพเจาไดเปนสมาชิกอยูจึง
ขอทำหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราชจำกัด ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินไดรายเดือน คาจาง หรือเงินบำนาญ เงินบำเหน็จ หรือเงินบำเหน็จตกทอด
หรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจาไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ทั้งปจจุบันและอนาคตตามจำนวนที่สหกรณ
ออมทรัพยครูนครศรธรรมราชจำกัด ไดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นหักและสงชำระหนี้ ชำระคาหุน หรือเงินอื่นแลวแตกรณี
ใหสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัดแทนขาพเจา
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ ลูกจางหรือบุคลากรในหนวยงาน สังกัดอยูและไดรับบำเหน็จหรือเงิน
อื่นใด ขาพเจายินยอมใหผูเจาหนาที่ผูจายเงินของสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดหักเงินจาก
เงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจาไดรับตามขอ 1. ตามจำนวนที่สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด ไดแจงและ
สงเงินดังกลาวนั้นใหสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จหรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใดตาม ขอ 2. เมื่อไดหักชำระ
หนี้แก ทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวชำระหนี้ใหสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
กอนเปนอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนตามขอ 3. นี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไปและขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนใหคำ
ยินยอมนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณหรือพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีตอ
สหกรณฯ เวนแตจะไดรับคำยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
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ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด โดยโอนไปยสังกัดหนวยงานอื่นหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน ของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น แหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัด มีอำนาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบำนาญ หรือเงิน
บำเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขาพเจามสิทธิที่จะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครอง
ทองถิ่นแลวแตกรณีเพื่อสงชำระหนี้ หรือเงินอื่นใหสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด แทนขาพเจาไดและขาพเจา
สัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการหรือให
หนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยู เพื่อดำเนินการดังกลาวแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทำขึ้นโดนสมัครใจของขาพเจา ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและถอยคำในหนังสือนี้ทั้งหมด
แลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือไวเปนสำคัญ
หนังสือนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่ สวนหนวยงายองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาสังกัด
หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจา และฉบับที่สามกบ็ ใหไวกบั สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช
จำกัด
ลงชื่อ……………………………………………ผูใหคำยินยอม
(……………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………………..
(………………………………………..)
นายกเทศมนตรี/นายก อบต…………………………
ลงชื่อ…………………………………………………
(……………………………………...)
หัวหนาสวนการคลัง/จนท.ที่บังคับบัญชามอบหมาย
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(………………………………………….)
สมาชิกสหกรณฯเลขทะเบียนที่……………………...
ลงชื่อ…………………………………………..พยาน
(……………………………………………...)
สมาชิกสหกรณฯเลขทะเบียนที่…………………….

ที่.................................
เขียนที่..............................................................
วันที่..................................................................
เรื่อง

หนังสือรับรองการขอกูเงิน/ค้ำประกันของสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
ดวยขาพเจา.......................................................เปน  ผูรับใบอนุญาต เลขที.่ .................ลงวันที่....................
ตามความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 หรือหนังสืออนุญาตใหโอนโรงเรียนตาม
ใบอนุญาตที่..................ลงวันที่.................... หรือ  ผูจัดการ/ผูอำนวยการโรงเรียน.....................................................
ตามหนังสือแตงตั้ง เลขที.่ .................ลงวันที่....................ขอรับรองวา.......................................................เปนครูผูสอน
ปฏิบัติงานการสอนในโรงเรียน............................................ตั้งอยูเลขที่..........หมูที่....... ถนน.................................
ตำบล.................................อำเภอ................................. จังหวัดนครศรีธรรมราช อัตราเงินเดือน............................บาท
(ตามที่แจงในรายการหักสงเงินสงเคราะห 3%) และขาพเจายินยอมให.......................................................กูเงิน หรือ
ค้ำประกันการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด และรับรองวาจะหักเงินคาหุน เงินงวดชำระหนี้
หรือเงินอื่นใด
ที่สหกรณฯ เรียกเก็บประจำงวดเดือนกอนจายเงินเดือนใหกับผูกูหรือผูค้ำประกันสงตอสหกรณ
เปนอันดับแรก
อนึ่ง หาก.......................................................ไมสามารถชำระหนี้ตามสัญญาไมวาในฐานะผูกูหรือผูค้ำประกัน
ขาพเจายินยอมหักเงินในสวนที่ผูกูจะไดจากสถานศึกษาและเงินสะสมอื่น ๆ จากสวนราชการผูเกี่ยวของใหกับสหกรณ
ออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด ครบถวนทุกประการ
ลงชื่อ................................................
(.................................................)
ตำแหนง....................................

หมายเหตุ

ผูที่รับรองได ไดแก 1. ผูรับใบอนุญาต หรือ 2. ผูจัดการ/ผูอำนวยการ
ทั้งนี้ใหประทับตราหนวยงาน

