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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

หนังสือกูเงินสามัญเพ่ือสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1  
1. ขอมูลทั่วไป                                                                     วันยื่นคํารอง วันที…่….....…เดือน…………………....….พ.ศ………..….… 

ชื่อผูกู…….……….…………..…..….................................................…...………หนวย.……..............................สมาชิก สอ.ครูเลยเลขท่ี…….….……………………….. 

ตําแหนง…………………..…………...………..สังกัด…………….……..…………..………อําเภอ......................................จังหวัดเลย  ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี……….…..

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

โทรศัพทบาน………………………...……มือถือ………………………..…...….ID LINE...........................................เกิดเมื่อวันท่ี………เดือน……….…….…..พ.ศ…...…....

ปจจุบันอาย.ุ...................ป..………….เดือน  โอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝาก    สหกรณ  บัญชีเลขท่ี..................................................................... 
 

2. ความประสงค      ขอกูเงินสามัญเพื่อสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1  จํานวน  ....................................................................บาท 

โดยใชสิทธิ์การกูของ สมาชิก สคส.1 ตามรายนาม  ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุลของสมาชกิ สคส.1 
เลขที ่

สหกรณ 

เลขที ่

สคส.1 

อายุ 

(ป) 
วันเดือนปเกิด 

วันที่เปนสมาชิก 

โครงการ สคส.1 

ความสัมพันธ 

กับผูกู 

ลายมือชื่อ 

สมาชิก สคส.1 

1.        

2.        

3.        
 
3. ยินยอมใหหักเงินชําระหน้ีเงนิกู    

เปนเงินตนพรอมดอกเบ้ียไมต่ํากวางวดละ  500  บาท (ตอวงเงินกู 50,000 บาท)               (ลงชื่อ).........................................................ผูกู                   

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

4. เสนอผูคํ้าประกัน  (50,000 บาท ตอผูคํ้าประกัน 1 คน)  รายชื่อดังนี้     
 ที่ ชื่อ – สกุล สังกัดหนวย เลขทะเบียน ตําแหนง เงินเดือน ลายมือชื่อผูคํ้าประกนั 

1.       
2.       
3.       

    

        (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
          (......................................................................)                * หมายเหตุ ผูกูและผูคํ้าประกันยอมรับในเง่ือนไขในระเบียบ มติ เกี่ยวกับการกูเงินทุกประการ 
ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูกู         

          ควรอนุมัติ             ควรชะลอไวกอน                                              (ลงช่ือ)................................................................ 

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

ตําแหนง.............................................................. 

 
 

ขาพเจา...........................................................................................................(ผูกู) ไดรับเงินกู  

จํานวน...........................................บาท (................................................................................) 

ไปเปนการถูกตองแลว  เมื่อวันที่............................................................................. 
 

( ลงชื่อ )..........................................................ผูกู/ผูรับเงิน 

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

 

จายเงินถูกตองแลว 
 

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

เจาหนาที่การเงิน 

*รายละเอียดเอกสารประกอบคําชอกู ดูหนาที่ 7  

หนังสือสัญญากูท่ี ชส63/..................... 
 

วันท่ี..................................................... 
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หนังสือยินยอมของคูสมรส 
 

ทําท่ี…………………………………………… 
 

 วันท่ี……………เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 
 ขาพเจา……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อาย.ุ........................ป     

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

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

โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….…. 

 ซ่ึงเปน   สามี   ภรรยา  โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูกู)................................................................................... 

ขอทําหนังสือฉบับนี้ข้ึนไวเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ

หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 

 การใดท่ีผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผลผูกพัน กับขาพเจา

เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพ่ือเปนหลักฐานในการนี้  ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
 

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

 
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน  

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

(..……………..………………….……………) 
 

การรับรองสถานภาพของผูกู 
 

1. ขาพเจา  คูสัญญา (ผูกู)  ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา  และลายมือชื่อผูใหความ
ยินยอมเปนลายมือชื่อจริง  โดยผูใหความยินยอม  ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย  จํากัดได  หากเกิดความเสียหายอยางใดข้ึน  ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบท้ังในคดีแพงและคดีอาญา  
 

2. กรณีไมมีคูสมรสลงนามใหคาํยินยอม  เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ  ดังนี ้  โสด   หยา   หมาย 
  
 
 

                                                                         (ลงช่ือ)…………………………..…...…..……………ผูกู/ผูรับรอง 
                                                                                 (…..…………………..…………………………)  
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หนังสือมอบอํานาจ 

ใหกูสามัญเพ่ือสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1   
(กรณีสมาชิกสหกรณยินยอมใหหักเงินเดือนชําระหนี้ ณ ท่ีจายตนสังกัด) 

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

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

 
 โดยหนังสือฉบบันี้ ขาพเจา........................................................................................เปนสมาชิก ส.ค.ส.1  เลขที่........................... 

เกิดวันที่............เดือน..............................พ.ศ................ปจจุบันอายุ...........ป และมีอายุครบ 60 ป ในวันที่...........เดือน.............................

พ.ศ...............อยูบานเลขที่...................หมูที่...........ถนน.................................... ตําบล...................................อําเภอ.................................... 

จังหวัด........................................เบอรโทรศัพท............................................... มีความประสงคขอกูเงินสวัสดิการ ส.ค.ส.1 ตามแนวปฏิบตัิ

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด วาดวย เงินกูสวัสดิการสาํหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1  จํานวน  50,000  บาท ในการนี้ขาพเจาไมเปน

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 

          โดยหนังสือฉบบันี้ขาพเจาไดมอบให(ผูกู).......................................................................................ผูซึ่งเปนสมาชิก สอ.ครูเลย จํากัด  

สมาชิกเลขที่..................................... อยูบานเลขที่.........................หมูที่.................ถนน.............................. ตําบล........................................ 

อําเภอ............................จังหวัด........................................ซ่ึงเก่ียวของเปน...........................................ของขาพเจา  เปนผูมีอํานาจในการใช

สิทธิการกูสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1  จํานวน 50,000 บาท (หาหมื่นบาท)   และยินยอมใหหักเงินเพื่อชําระหนี้เงินกู

ดังกลาวแทนขาพเจา 

 เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาผูมอบอํานาจและผูรับความยินยอมไดลงลายมือชื่อไวเปนสาํคัญตอหนาพยาน 

 

 

    ลงชื่อ....................................................ผูมอบอํานาจ สมาชิก ส.ค.ส.1     ลงชื่อ...................................................ผูรับมอบอํานาจ/ผูกู 

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

 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา เปนลายมอืชื่ออันแทจริงของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ โดย ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

ไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา 

 

    ลงชื่อ......................................................พยาน                ลงชื่อ......................................................พยาน 

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

 

   ***ใชในกรณีผูกูและสมาชิก ส.ค.ส.1 ไมใชบุคคลคนเดียวกัน  ใชสิทธิ์ผูอ่ืนในการกูยืมเงิน  
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หนังสือสัญญากูท่ี ชส63/…………………. 

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

 
 

 

 

หนังสือสัญญาคํ้าประกันกูสามัญเพ่ือสวัสดิการสําหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1 
 

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

    ขอ  1 ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี ้ ขอทําหนังสือคํ้าประกันใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล  ผูคํ้าประกัน สังกัดหนวย เลขทะเบียน ลายมือชื่อ ชื่อ  -  สกุล  คูสมรสผูคํ้าประกัน ลายมือชื่อ 

1       

2       

3       

4       

 

    ขอ 2 ตามที่(ชื่อผูกู)…….……………………………………….………..……..………….…….ไดกูเงินจํานวน............................................................ บาท
(.....................................................................................................................) จากสหกรณตามหนังสือสัญญากูสามญัเพื่อสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1  ที่  ชส63/….……….……. เมื่อวันที่…………………………….....………………..….นั้น  ขาพเจายนิยอมคํ้าประกันอยางไมมี
จํากัด เพื่อหนี้สินเก่ียวกับการกูรายนี้ในสวนที่เกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  
    ขอ 3 ขาพเจาไดทราบขอผกูพันของผูกูในเร่ืองเก่ียวกับการชําระหนี ้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวใน
หนังสือกูนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมคํ้าประกันการปฏิบตัิตามขอผูกพันนัน้ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณยอมผอนผันเวลา        
สงเงินงวดชําระหนี้ใหแกผูกู ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนัน้เปนความประสงคของขาพเจาดวย  ขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนาม    
ในบันทึกการผอนเวลาดงักลาวดวยทุกคร้ัง 
    ขอ 4 ในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบี้ยคางชําระ  และสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวย
กฎหมายแลว  ขาพเจายังคงเพกิเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณ  ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบี้ยคางชําระไปรวมกับหนี้คงเหลือตาม
สัญญาแหงเงินกูนี ้
    ขอ 5 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผูกูยังไมแลวเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุ      
ใหหลุดพนจากการคํ้าประกันรายนี้ เวนแตผูกูจะจัดหาผูคํ้าประกันรายอ่ืนมาแทน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณแลว 
    ขอ 6 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสงักัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว 
(ถามี) สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาคํ้าประกันฉบบันี ้
    ขอ 7 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ 
หรือยาย จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ หนังสือคํ้าประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ           
ตอหนาพยาน 
    ขอ  8 ในกรณีท่ีคูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบ้ียคางและผิดนัดการชําระหน้ีทุกกรณี  ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูท่ีขาพเจาไดรับไปหักชําระหน้ี
ดังกลาวเตม็จํานวน     
         ตรวจสอบลายมือชื่อผูคํ้าประกันกับสําเนาบัตรผูคํ้าประกันถูกตอง 
 

                                                                                               (ลงชื่อ)…….……………………....…..….……….ผูตรวจเอกสาร 
                                                                                                       (…………………..……..…………………) 
 
 

 

(ลงชื่อ)…………………...………ผูจัดการ/รองผูจัดการ  (ลงชื่อ)………..…….…..…….เลขานุการ  (ลงชื่อ)……….………….….………ประธานกรรมการ 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน  

(สําหรับผูกู) 
 

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

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

ขาพเจา (ผูกู)......................................................................................................ตําแหนง.…....................................................... 
สังกัด.....................................................................ตําบล……….……....……..…..…..........อําเภอ.............................................จังหวัดเลย  
ไดรับเงินเดือน  เดือนละ......................................บาท และมีเงินไดอ่ืนจากตนสังกัดเดือนละ..................................บาท  เลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน........................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลอื............ป.......เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร......................................หักเงินเดือน
หรือเงินไดอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้   ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวา    
จะชําระหนี้เสร็จสิ้น   ไมวาจะเปนหนี้เงินตน  ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้  และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็ม
จํานวน ทั้งนี้ โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงาน    ตน
สังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)............................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใด  จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิ
ไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม  เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวา  จะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน  หักเงินบําเหน็จ  
บํานาญ และหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้     
เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม โดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
 

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

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน  
        ขอรับรองวาจะดําเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   
ตลอดไปจนกวาจะชาํระหนีเ้สร็จสิ้น  
 
                                    1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงนิหนวยงานตนสังกัด 
                                                  (.………..…………………..…………..……) 

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

(สําหรับผูคํ้าประกัน) 
 

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

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

ขาพเจาผูมรีายช่ือดังตอไปน้ี  
 

ท่ี ช่ือ/นามสกุล สังกัดหนวย เลขทะเบียน ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1      

2      

3      

4      
 

 
เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ...........................................................................................................ตําแหนง.…................……...............................

สังกัด.................................................................... ตําบล…..………..………………….…..….อําเภอ...................................................จังหวัดเลย  ซึ่งขอกูเงิน     
จาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร..................................หักเงินเดือนหรือรายไดอ่ืนใด ท่ีขาพเจามี
สิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด  เพ่ือชําระหน้ีตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น  ไมวา
จะเปนหน้ีเงินตน  ดอกเบ้ีย คาอุปกรณแหงหน้ี และคาเสียหายตามท่ีปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ท้ังน้ี โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจา
ทราบลวงหนา และในกรณีท่ีขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)...............................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดใหม  เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ 
ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ  บํานาญ และ
หรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ   เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

อน่ึง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิท่ีไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพ่ือชําระหน้ีเงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและ
ยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเง่ือนไขทุกประการ  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 

 

 

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน  
ขอรับรองวาจะดําเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพย ครูเลย จํากัด   

ตลอดไปจนกวาจะชาํระหนีเ้สร็จสิ้น  
 

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

 

2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
(…..……...……………..……….………..…) 
 



-7-  ส.ค.ส. 1 ป 2563  
 

 
 

 

     1. สําเนาบัตรของผูกูและผูค้ําประกัน ท่ีมีลายมือชื่อเจาตัวลงนามรับรอง ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น  

        *โดยจะตองเปนบัตรขาราชการหรือบัตรปรจําตัวประจําตัวประชาชน ซึ่งยังไมหมดอายุนับถึงวันท่ีรับเงินกู  

     2. สําเนาทะเบียนบานของผูกูและผูค้ําประกัน ท่ีมีลายมือชื่อเจาตัวลงนามรับรอง ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น 

     3. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานของสมาชิก สคส.1 ท่ีมีลายมือชื่อเจาตัวลงนามรับรอง ดวยปากกา         

        สีน้ําเงินเทานั้น  

     4. สําเนาหนังสือสําคัญ ส.ค.ส. 1 ( สมาชิก สคส.1 ) 

     5. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจายยอนหลัง  3 เดือน ของผูกู  

5.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจาหนาท่ีการเงินหนวยงานตนสังกดั  กรณีรับรอง

ดวยตนเอง สามารถพิมพผานทางระบบพิมพสลิปเงินเดือนออนไลนของตนสังกัด 

5.2 สมาชิกหนวยงานอ่ืนใดนอกจากเหนือจากขอ 3.1 และ 3.3  ใหหัวหนาฝายการเงินหนวยงานตนสังกัด 

ลงนามเอกสาร  ***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเมนท) 

5.3 สมาชิกสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลฯ , อบต.) ให ผูอํานวยการกองคลงั รับรองเทานั้น 

              ***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเมนท) 

     6. เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย (SB) ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อโอนเงินกูเขาบัญชีผูกูและผูกู  

          สามารถทํารายการถอนเงินผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย เอกสารสําหรับเปดบัญชี ตอไปนี้ 

 - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (ผูกู)   

 - สําเนาหนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 

 - เงินคาเปดบัญชี จํานวน  100 บาท 

          *หากผูกูมีบัญชีดังกลาวแลวไมตองเปดบัญชีใหม 

     7. บันทึกขอความ เขียนแนบเพิ่มเติมในคําขอกู  ( เหตุผล ความจําเปนในการขอกูเงิน ) 

     8. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพิ่มหนังสือรับรองการหกัเงินตามสัญญาเงินกูคร้ังนีต้องรับรอง  

          โดย ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดับ และสมาชิกสังกัดหนวยองคกรปกครอง        

          สวนทองถิ่น อายุ 40 ปขึ้นไป ใหแนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7) 

 

       ***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน  หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด 

       ***ไมใชกระดาษที่ใชแลว 

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหสมบูรณ ครบถวน 

 ตรวจลายมือช่ือผูคํ้าใหตรงกับเอกสารประกอบคําขอกู  ( เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา ) 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันท่ีย่ืนคําขอกู  
 

เอกสารประกอบคําขอกู 
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