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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
หนังสือกูสามัญสวัสดิการโครงการสินเช่ือวิทยฐานะ ประจําป 2563 

 

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

1.   ขอมูลท่ัวไป    

ชื่อ-สกุล….……………………….…………………….………………………….…………………...…...สมาชิกเลขท่ี…………..…………….……….………… 

หนวย………………………..…………………ตําแหนง………..…………………..……..สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน…………...…..………………………

ตําบล………..…………………...……...อําเภอ….….…………..………..….....……... จังหวัดเลย    เงินเดือน……………..…...……..………...บาท  

เงินวิทยฐานะ…………………….………บาท   เกิดเม่ือวันท่ี….……...เดือน…………….…..…พ.ศ……..……..ปจจุบันอายุ…………………..….ป  

และมีอายุครบ 60 ป ใน  วันท่ี….…เดือน…..……..………พ.ศ…..….…...  ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี……......…..หมูท่ี…............................

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

โทรศัพทท่ีทํางาน...………..…………………………..... มือถือ…………..…………….…………..…………ID LINE………………………………………..   

เม่ือไดรับอนุมัติ ขาพเจาขอรับเงินกูโดยใหสหกรณโอนเขาธนาคาร……………...…………..เลขท่ีบัญช…ี….…………………………………… 

2. รายการขอกู   

จํานวนเงินขอกู…..................………………….…..…บาท(………………………………………………………………...………...………………………….)  

เหตุผลเพ่ือ…………………………..…...…………………….…….…………………….……….. และขอสงชําระหนี้เปนงวดรายเดือน ๆ ละเทากัน 

ตามจํานวนสูงสุดท่ีสหกรณฯกําหนด อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศสหกรณฯ ณ วันท่ีทําสัญญา โดยสหกรณฯสงวนสิทธิใน

การปรับ เพ่ิม/ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

3.  รายการค้ําประกันเงินกู     โดยเสนอใหมีผูคํ้าประกันรายนามดังตอไปนี ้
ท่ี ช่ือ -สกุล หนวย ทะเบียนสมาชิก ตําแหนง เงินเดือน ลายมือช่ือผูค้ําประกัน 
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ความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันตน 

  ควรอนุมัติ     ควรชะลอไวกอน 
 

(ลงชื่อ)…………………………..…………….. 

(…………..………..……………….…………..) 

                     ตําแหนง…………………………………………. 

 

4. เง่ือนไขพิเศษ  ผูกูและผูคํ้าประกันยอมรับในเง่ือนไขใน

ขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศ เก่ียวกับการ

พิจารณาเงินกูครั้งนี้ทุกประการ 
 

ลงชื่อ……………………………………………….ผูขอกู 

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

 

หนังสือสัญญากูท่ี  ชว63/................. 

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

 

วันท่ีรับคําขอกู.………....……….……………… 

รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอกู ดูท่ีหนา 7 
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หนังสือยินยอมของคูสมรส 
ทําที…่…………...............……………………………… 

 

 วันที…่…………เดือน……………………….พ.ศ……………. 

 ขาพเจา นาย  นาง  นางสาว .......................................................................................อายุ.............................ป  

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

อําเภอ………..…………….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย…….…….....……...โทรศัพทบานพัก……………….…..………......

มือถือ………….….………………….…. 

 ซ่ึงเปน   สามี   ภรรยา  โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูกู)......................................................................................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ข้ึนไวเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 

        การใดท่ีผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ใหมีผลผูกพันกับขาพเจา   
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพ่ือเปนหลักฐานในการนี้  ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

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

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

การรับรองสถานภาพของผูกู 
 

     1. ขาพเจา  คูสัญญา (ผูกู)  ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา  และลายมือชื่อผูใหความยินยอม
เปนลายมือชื่อจริง  โดยผูใหความยินยอม  ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย  
จํากัดได  หากเกิดความเสียหายอยางใดข้ึน  ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบท้ังในคดีแพงและคดีอาญา   
 

    2. กรณีไมมีคูสมรสลงนามใหคํายินยอม  เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ  ดงันี ้  โสด   หยา   หมาย 
  
 

 (ลงชื่อ)……………………….…...………………ผูกู/ผูรับรอง 

        (…..…………………..………………………………) 
. 
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หนังสือสัญญาสามัญสวัสดิการโครงการสินเช่ือวิทยฐานะ  ประจําป 2563 

       

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

        ข าพเจ า………………………..………..……………….……………………………………………………….………….สมาชิกเลข ท่ี……………………………….….………...
สังกัดหนวย/โรงเรียน………………………..……………………………………………………..ตําบล………………………..……….อําเภอ…………..………..…..……..จังหวัดเลย 
ผูกูขอทําหนังสือสัญญากูใหไวตอ  สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  เพ่ือเปนหลักฐานดังน้ี      
      
        ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  จํานวน………………………………………………………….…………………………………………บาท 

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

ขอ 2. ขาพเจาสญัญาวาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียในอัตราเทากันงวดละ……….………………..……..……….บาท จํานวน…………….………………งวด 
โดย ณ วันทําสัญญา สหกรณฯคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ……………………………....….ตอป (สหกรณฯสงวนสิทธิโดยการปรับอัตราดอกเบ้ียโดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา) ท้ังน้ีตั้งแตงวดประจําเดือน………………………………………….……………..……..เปนตนไป  ขาพเจารับรองและยืนยันวาจะสงเงินงวดชําระหน้ี 
ภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบุไวสําหรับงวดน้ัน ๆ  

ขอ 3. ขาพเจาสญัญาวาจะนําเงินกูดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคในคําขอกู 
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง  เงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีพึงไดรับตามจํานวนท่ีสหกรณเรียกเก็บ    

ในแตละเดือนเพ่ือชําระหน้ีตามสัญญาน้ีแทนขาพเจาทุกเดือน 
ขอ 5. ในกรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ ขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงินบําเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงไดรับ 

เพ่ือชําระหน้ีท่ีมีอยูตอสหกรณฯแทนขาพเจา 
ขอ 6. การหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ หรือบําเหน็จ ไมวากรณีใดเมือ่หักชําระหน้ีทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงให 

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  เปนอันดับแรก 
ขอ 7. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติทุกกรณี และในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณฯ หรือยาย 

จะตองแจงเปนหนังสือใหทราบ  และทําการชําระหน้ีสินท่ีมีอยูใหเสรจ็สิ้นกอน  หากไมปฏิบัตติาม  ขาพเจายินยอมใหนําความในขอ 5 มาบังคับใช 
        ขอ 8. ในกรณีท่ีคูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบ้ียคางและผดินัดชําระหน้ีทุกกรณี ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูท่ีขาพเจาไดรับนําไปหักชําระหน้ี
ดังกลาวเตม็จํานวน 

หนังสือสัญญากูน้ีทําไว  ณ  วันท่ีระบุขางตน  และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคญัตอหนาพยาน 
 

            
  (ลงชื่อ)………………………………………….…..ผูกูและผูรับเงนิ               (ลงชื่อ)……………………………………คูสมรสผูกูใหความยินยอม 

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

  (ลงชื่อ)…………………………………..……….พยานและผูรับรอง       (ลงชื่อ)………………………………………….พยานและผูรับรอง 

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

                                                        (ลงชื่อ)………………………………………………ผูจายเงนิ                       

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

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

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

 

หนังสือสัญญากูท่ี  ชว63/................. 

วันท่ี...................................................... 
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หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญสวัสดิการ 
โครงการสินเช่ือวิทยฐานะ ประจําป 2563 

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

   
 ขาพเจาผูมรีายช่ือดังตอไปน้ี  ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  เพ่ือเปนหลักฐาน  ดังน้ี 

 
       

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ผูคํ้าประกัน สังกัดหนวย/อําเภอ สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน ตําแหนง เงินเดือน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
            

ขอ1 ตามท่ี(ช่ือผูกู)…….……………………………………………………….………..………………….…….ไดกูเงิน จํานวน..........................................................บาท
(............................................................................................................................) จากสหกรณตามหนังสือกูสามญัสวัสดิการ โครงการสินเช่ือวิทยฐานะ

ท่ี ชว63/….……………. เมื่อวันท่ี…………….…...………………..….น้ัน  ขาพเจายินยอมค้าํประกันอยางไมมจีํากัดเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกับการกูรายน้ีในสวนท่ีเกิน
กวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  

ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเก่ียวกับการชําระหน้ี อัตราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกู
น้ันโดยตลอดแลว  ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการรวมท้ังกรณีท่ีสหกรณยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหน้ีใหแก 
ผูกู  ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนน้ันเปนความประสงคของขาพเจาดวย  ขาพเจายนิยอมและตกลงรวม ลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวย
ทุกครั้ง 

ขอ 3 ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชําระหน้ีไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบ้ียคางชําระและสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว  ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหน้ีใหแกสหกรณฯ  ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯนําดอกเบ้ียคางชําระไปรวมกับหน้ีคงเหลือตามสญัญาแหงเงินกูน้ี 

ขอ 4 ขาพเจายอมรบัขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจดัการหน้ีของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุใหหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายน้ี เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอ่ืนมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว 

ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหน้ีทางราชการแลว  (ถามี)   
สงใหสหกรณฯ เปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับน้ี 

ขอ 6 ขาพเจายอมรบัขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มต ิแนวปฏิบัติของสหกรณฯทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณฯ  หรือยาย
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ  หนังสือค้ําประกันน้ีทําไว ณ วันท่ีระบุขางตนและไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ผูคํ้าประกัน ลายมือชื่อ ชื่อ  -  สกุล  คูสมรสผูคํ้าประกัน ลายมือชื่อ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 
           

ตรวจสอบลายมือชื่อผูคํ้าประกันกับสําเนาบัตรผูคํ้าประกันถูกตอง 
 

     

      (ลงช่ือ)..........................................พยาน            (ลงช่ือ).........................................พยาน              (ลงช่ือ).........................................ผูตรวจเอกสาร 

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

หนังสือสัญญากูท่ี  ชว63/............... 

วันท่ี................................................. 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน  

(สําหรับผูกู) 
 

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

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

ขาพเจา (ผูกู).........................................................................................................ตําแหนง...................................................................
สังกัด...........................................................ตําบล……….…...…….….......อําเภอ.......................................จังหวัด....................................  
ไดรับเงินเดือน  เดือนละ...........................................บาท และมีเงินไดอ่ืนจากตนสังกัดเดือนละ....................................บาท  เลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน.....................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ..............ป.............เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร...........................หักเงินเดือนหรือเงินได
อ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น   
ไมวาจะเปนหนี้เงินตน  ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้  และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินและสัญญาคํ้าประกันไดจนเต็มจํานวน 
ทั้งนี้ โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม 
หรือ ธนาคาร(แหงใหม)..........................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใด  จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่
ขาพเจาสังกัดใหม  เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน  หักเงินบําเหน็จ  
บํานาญ และหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ  เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตาม ความใน ขอ 30 

แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550  และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ 

ขาราชการ  เพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณฯ พ.ศ.

2553  ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

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

 

 
คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน 

       ขอรับรองวาจะดําเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   
ตลอดไปจนกวาจะชาํระหนี้เสร็จสิ้น  
 

                                      1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด 
                                                    (.………..…………………..…………..……) 

 

 
                                      2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
                                                     (…..……...……………..……….………..…) 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน 

(สําหรับผูคํ้าประกัน) 
 ทําท่ี………….………..……………………………… 

 วันท่ี………….…………………….................………… 
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด............................................................................................ 

ขาพเจาผูมรีายช่ือดังตอไปน้ี  
 

ท่ี ช่ือ/นามสกุล สังกัดหนวย เลขทะเบียน ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ.........................................................................................................................ตําแหนง.…................……......................
สังกัด................................................ ตําบล…..……………………………..….อําเภอ...........................................จังหวัด................................  ซึ่งขอกูเงินจาก 
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร............................หักเงินเดือนหรือรายไดอ่ืนใด ท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจาก
ทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด  เพ่ือชําระหน้ีตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น  ไมวาจะเปนหน้ีเงินตน  
ดอกเบ้ีย คาอุปกรณแหงหน้ี และคาเสียหายตามท่ีปรากฏในสญัญากูเงินไดจนเตม็จํานวน ท้ังน้ี โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และใน
กรณีท่ีขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).....................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดจากทาง
ราชการ/หนวยงาน  ท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีขาพเจาสงักัดใหม  เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหกัเงินบําเหน็จ  บํานาญ และหรือ
เงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ี  เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตาม ความใน ขอ 30 แหง
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.2550  และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ  เพื่อชําระหนี้
เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณฯ พ.ศ.2553   ซึ่งขาพเจาไดรับทราบ
และยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน 
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอม เพ่ือชําระหน้ีใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   

ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิน้ 
 

                                     1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด 
                                                    (.………..…………………..…………..……) 
 

                                     2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด              
                                                    (…..……...……………..……….………..…) 
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     1. สําเนาบัตรขาราชการผูกู และ สําเนาบัตรขาราชการผูค้ําประกนั ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาส ี

        น้ําเงินเทานั้น  *โดยจะตองเปนบัตรขาราชการเทานั้น ซึ่งมีรูปถายชัดเจนและยังไมหมดอายุ นับถึงวันรับเงินกู 

    2. สําเนาทะเบียนบานผูกู และ สําเนาทะเบียนบานผูค้ําประกัน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสี 
       น้ําเงินเทานั้น 
    3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจายยอนหลัง  3 เดือน ของผูกู  

3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสาร โดยเจาหนาท่ีการเงินหนวยงานตนสังกดั  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 เพื่อโอนเงินกูเขาบัญชีผูกู และผูกู  

          สามารถทํารายการถอนเงินผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย เอกสารสําหรับเปดบัญชี ดังนี้ 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (ผูกู)  

 - สําเนาหนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 

 - เงินเปดบัญชี จํานวน  100 บาท 

          *หากผูกูมีบัญชีดังกลาวแลวไมตองเปดบัญชีใหม 

     5. บันทึกขอความ เขียนแนบเพิ่มเติมพรอมคําขอกู  ( ระบุเหตุผลความจําเปนในการขอกูเงิน ) 

     6. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพิ่มหนังสือรับรองการหกัเงินตามสัญญาเงินกูคร้ังนี้  

         ตองรับรองโดย ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดบั และสมาชกิสังกัดหนวยองคกรปกครอง 

         สวนทองถิ่น อายุ 40 ปขึ้นไป ใหแนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7) 

 

 ***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน  หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด/ไมใชกระดาษที่ใชแลว 

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหสมบูรณ ครบถวน  

 เอกสารหนา 2,3 และหนา 4 ลายมือช่ือ พยาน/พยานผูรับรอง ใหกรอกขอมูล 

    ใหเรียบรอยกอนสงคําขอกู 

 ตรวจสอบลายมือช่ือผูคํ้า ใหตรงกับเอกสารประกอบคําขอกู (เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา) 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันท่ีย่ืนสงคําขอกู

เอกสารประกอบคําขอกู 
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