หนังสือสัญญากูที่

รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอกู ดูที่หนา 7

ชว63/.................

วันที่.....................................................

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
หนังสือกูสามัญสวัสดิการโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ประจําป 2563
ยื่นคําขอกู วันที…่ ….....….เดือน…………………..…….พ.ศ…..……..

วันที่รับคําขอกู. ………....……….………………

1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล….……………………….…………………….………………………….…………………...…...สมาชิกเลขที่…………..…………….……….…………
หนวย………………………..…………………ตําแหนง………..…………………..……..สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน…………...…..………………………
ตําบล………..…………………...……...อําเภอ….….…………..………..….....……... จังหวัดเลย เงินเดือน……………..…...……..………...บาท
เงินวิทยฐานะ…………………….………บาท เกิดเมื่อวันที่….……...เดือน…………….…..…พ.ศ……..……..ปจจุบันอายุ…………………..….ป
และมีอายุครบ 60 ป ใน วันที่….…เดือน…..……..………พ.ศ…..….…... ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่……......…..หมูที่…............................
ถนน……...………..….….ตําบล……..………….…….. อําเภอ…...………….…..……จังหวัด…………..……….….รหัสไปรษณีย………….….………
โทรศัพทที่ทํางาน...………..…………………………..... มือถือ…………..…………….…………..…………ID LINE………………………………………..
เมื่อไดรับอนุมัติ ขาพเจาขอรับเงินกูโดยใหสหกรณโอนเขาธนาคาร……………...…………..เลขทีบ่ ัญชี…….……………………………………
2. รายการขอกู
จํานวนเงินขอกู… ..................………………….…..…บาท(………………………………………………………………...………...………………………….)
เหตุผลเพื่อ…………………………..…...…………………….…….…………………….……….. และขอสงชําระหนี้เปนงวดรายเดือน ๆ ละเทากัน
ตามจํานวนสูงสุดที่สหกรณฯกําหนด อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศสหกรณฯ ณ วันที่ทําสัญญา โดยสหกรณฯสงวนสิทธิใน
การปรับ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
3. รายการค้ําประกันเงินกู โดยเสนอใหมีผูค้ําประกันรายนามดังตอไปนี้
ที่

ชื่อ -สกุล

หนวย

ทะเบียนสมาชิก

ตําแหนง

เงินเดือน

ลายมือชื่อผูค้ําประกัน

1
2
3
4
5
6
7
8
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน
 ควรอนุมัติ  ควรชะลอไวกอน
(ลงชื่อ)…………………………..……………..
(…………..………..……………….…………..)
ตําแหนง………………………………………….

4. เงื่อนไขพิเศษ ผูกูและผูค้ําประกันยอมรับในเงื่อนไขใน
ขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศ เกี่ยวกับการ
พิจารณาเงินกูครั้งนี้ทุกประการ
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ลงชื่อ……………………………………………….ผูขอกู
(…………..………..……………….…………..)

หนังสือยินยอมของคูสมรส

ทําที…่ …………...............………………………………

วันที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ…………….

ขาพเจา นาย  นาง  นางสาว .......................................................................................อายุ.............................ป
อยูบานเลขที่……….…..…….หมูที่……...............บาน..............................................ถนน…………..………………….ตําบล……..…….…..……...
อําเภอ………..…………….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย…….…….....……...โทรศัพทบานพัก……………….…..………......
มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูกู)......................................................................................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดที่ ผูกู ได ทํา นิ ติกรรมหรื อหนั งสื อสั ญญาเงิน กูกับ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผ ลผูกพัน กับ ขาพเจ า
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)…………………...…..……………………สามี/ภรรยา
(……..……………..……………………………)
ผูใหความยินยอมและลูกหนี้รวม
(ลงชือ่ ).............................................พยาน
(...............................................................)

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

การรับรองสถานภาพของผูกู
1. ขาพเจา คูสัญญา (ผูกู) ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา และลายมือชื่อผูใหความยินยอม

เปนลายมือชื่อจริง โดยผูใหความยินยอม ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้น ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดีแพงและคดีอาญา

2. กรณีไมมีคูสมรสลงนามใหคํายินยอม เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ ดังนี้  โสด  หยา  หมาย
(ลงชื่อ)……………………….…...………………ผูกู/ผูรับรอง
.

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

ชว63/.................

วันที่......................................................

หนังสือสัญญาสามัญสวัสดิการโครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ประจําป 2563
วันที่…………เดือน…….…………………………พ.ศ………………
ข า พเจ า ………………………..………..……………….……………………………………………………….………….สมาชิ ก เลขที่ ……………………………….….………...
สังกัดหนวย/โรงเรียน………………………..……………………………………………………..ตําบล………………………..……….อําเภอ…………..………..…..……..จังหวัดเลย
ผูกูขอทําหนังสือสัญญากูใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด จํานวน………………………………………………………….…………………………………………บาท
(……………………………………………………………….………….………………………..…….………..)และไดรบั เงินกูจ ํานวนดังกลาวไปในวันทําหนังสือกูโดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยในอัตราเทากันงวดละ……….………………..……..……….บาท จํานวน…………….………………งวด
โดย ณ วันทําสัญญา สหกรณฯคิดอัตราดอกเบีย้ รอยละ……………………………....….ตอป (สหกรณฯสงวนสิทธิโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา) ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน………………………………………….……………..……..เปนตนไป ขาพเจารับรองและยืนยันวาจะสงเงินงวดชําระหนี้
ภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคในคําขอกู
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด ที่พึงไดรับตามจํานวนที่สหกรณเรียกเก็บ
ในแตละเดือนเพื่อชําระหนี้ตามสัญญานี้แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 5. ในกรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดที่พึงไดรับ
เพื่อชําระหนี้ที่มีอยูตอสหกรณฯแทนขาพเจา
ขอ 6. การหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ หรือบําเหน็จ ไมวากรณีใดเมือ่ หักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงให
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เปนอันดับแรก
ขอ 7. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติทุกกรณี และในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณฯ หรือยาย
จะตองแจงเปนหนังสือใหทราบ และทําการชําระหนีส้ ินที่มีอยูใหเสร็จสิ้นกอน หากไมปฏิบัตติ าม ขาพเจายินยอมใหนําความในขอ 5 มาบังคับใช
ขอ 8. ในกรณีที่คูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบี้ยคางและผิดนัดชําระหนี้ทุกกรณี ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ขาพเจาไดรับนําไปหักชําระหนี้
ดังกลาวเต็มจํานวน
หนังสือสัญญากูนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

(ลงชื่อ)………………………………………….…..ผูกูและผูรับเงิน
(…………..…….……………………………………….)

(………………………..…….………………………….)

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

(ลงชื่อ)……………………………………คูสมรสผูกูใหความยินยอม

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

(ลงชื่อ)………………………………………………ผูจายเงิน
(……………….……………………..……………)
……………/.……………/…………….
(ลงชื่อ)…………………..………ผูจัดการ/รองผูจัดการ (ลงชื่อ)………………………………….เลขานุการ (ลงชื่อ)…………………………..……ประธานกรรมการ
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หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญสวัสดิการ
โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ ประจําป 2563

หนังสือสัญญากูที่ ชว63/...............
วันที่.................................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ............

ขาพเจาผูมรี ายชื่อดังตอไปนี้ ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน ดังนี้
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อ – สกุล ผูค้ําประกัน

สังกัดหนวย/อําเภอ

สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน

ตําแหนง

เงินเดือน

ขอ1 ตามที่(ชื่อผูกู)…….……………………………………………………….………..………………….…….ไดกูเงิน จํานวน..........................................................บาท
(............................................................................................................................) จากสหกรณตามหนังสือกูสามัญสวัสดิการ โครงการสินเชื่อวิทยฐานะ
ที่ ชว63/….……………. เมือ่ วันที…่ ………….…...………………..….นั้น ขาพเจายินยอมค้าํ ประกันอยางไมมจี ํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกูร ายนี้ในสวนที่เกิน
กวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูต อสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกู
นั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหนี้ใหแก
ผูกู ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย ขาพเจายินยอมและตกลงรวม ลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวย
ทุกครั้ง
ขอ 3 ในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนีไ้ มวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบี้ยคางชําระและสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณฯ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯนําดอกเบี้ยคางชําระไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 4 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุใหหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายนี้ เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอื่นมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว
ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี)
สงใหสหกรณฯ เปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขอ 6 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณฯทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณฯ หรือยาย
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตนและไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล ผูค้ําประกัน

ลายมือชื่อ

ชื่อ - สกุล คูสมรสผูค้ําประกัน

ลายมือชื่อ

ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้ําประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง
(ลงชื่อ)..........................................พยาน
(..................................................)

(ลงชื่อ).........................................พยาน
(....................................................)
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(ลงชื่อ).........................................ผูตรวจเอกสาร
(...............................................)

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน

(สําหรับผูกู)

เรียน

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

ขาพเจา (ผูกู).........................................................................................................ตําแหนง...................................................................
สัง กั ด...........................................................ตํ า บล……….…...…….….......อํ า เภอ.......................................จั งหวั ด ....................................
ไดรับเงินเดือน เดือนละ...........................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ....................................บาท เลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน.....................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ..............ป.............เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู)
ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร...........................หักเงินเดือนหรือเงินได
อื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันไดจนเต็มจํานวน
ทั้งนี้ โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม
หรือ ธนาคาร(แหงใหม)..........................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่
ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงินบําเหน็จ
บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ 30
แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดใน
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 หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด
(…..……...……………..……….………..…)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน

(สําหรับผูค้ําประกัน)

ทําที…
่ ……….………..………………………………
วันที่………….…………………….................…………
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด............................................................................................
ขาพเจาผูมรี ายชื่อดังตอไปนี้
ที่
ชื่อ/นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สังกัดหนวย

เลขทะเบียน

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ.........................................................................................................................ตําแหนง.…................……......................
สังกัด................................................ ตําบล…..……………………………..….อําเภอ...........................................จังหวัด................................ ซึ่งขอกูเงินจาก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร............................หักเงินเดือนหรือรายไดอื่นใด ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจาก
ทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน
ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และใน
กรณีที่ขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).....................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดจากทาง
ราชการ/หนวยงาน ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือ
เงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้ เสร็จสิ้น

อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ 30 แหง
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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 หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้ สร็จสิน้

1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด
(…..……...……………..……….………..…)
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เอกสารประกอบคําขอกู
1. สําเนาบัตรขาราชการผูกู และ สําเนาบัตรขาราชการผูค้ําประกัน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสี
น้ําเงินเทานั้น *โดยจะตองเปนบัตรขาราชการเทานั้น ซึ่งมีรูปถายชัดเจนและยังไมหมดอายุ นับถึงวันรับเงินกู
2. สําเนาทะเบียนบานผูกู และ สําเนาทะเบียนบานผูค้ําประกัน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสี
น้ําเงินเทานั้น
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จายยอนหลัง 3 เดือน ของผูกู
3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสาร โดยเจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด กรณีรับรอง
ดวยตนเอง สามารถพิมพผานทางระบบพิมพสลิปเงินเดือนออนไลนของตนสังกัด
3.2 สมาชิกหนวยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากขอ 3.1 และ 3.3 ใหหัวหนาฝายการเงินหนวยงานตนสังกัด
ลงนามเอกสาร ***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเมนท)
3.3 สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให ผูอํานวยการกองคลัง 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 เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูค รั้งนี้
ตองรับรองโดย ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดับ และสมาชิกสังกัดหนวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อายุ 40 ปขึ้นไป ใหแนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด/ไมใชกระดาษที่ใชแลว

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหสมบูรณ ครบถวน
 เอกสารหนา 2,3 และหนา 4 ลายมือชือ่ พยาน/พยานผูรับรอง ใหกรอกขอมูล
ใหเรียบรอยกอนสงคําขอกู
 ตรวจสอบลายมือชื่อผูค ้ํา ใหตรงกับเอกสารประกอบคําขอกู (เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา)
 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันที่ยื่นสงคําขอกู
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