
~ 1 ~ ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 
 

   

 
 
 

ค าขอกู้และหนังสือสัญญากู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 
 

                               ท าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 วันท่ี………….เดือน……………………..พ.ศ…………..... 
 

 ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล…………………………..………………….………………………เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด เลขทะเบยีน...............................
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน               ต าแหน่ง…………………..……….….….…………อาย…ุ………..……….ปี  
สังกัดหน่วยงาน/โรงเรยีน…………………..…………..………..อ าเภอ………….……....………จังหวัดเลย เบอรโ์ทร...................................ID LINE……………………. 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที่............. ต าบล..............................................อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย์........................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้กู”้ได้ท าหนังสือสัญญากู้เงินไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากดั ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผู้ให้กู้” 
เพื่อเป็นหลักฐานดังนี ้
 

       ข้อ 1 ผู้กู ้ ได้กู้เงินจาก  ผู้ใหกู้ ้ เป็นวงเงิน จ านวน….….................………...…….บาท (………….……………….…………..………....…….…………….......…….) 
โดยผู้กู้มีทุนเรือนหุ้น  และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน และส่งช าระหนี้เป็นงวดรายเดือน  จ านวน 12 งวด  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ  
ณ วันท าสัญญา  ผู้กู ้ ยอมให ้ ผู้ให้กู้  หักเงินกู้ประเภทเดียวกันนี้ท่ี  ผู้กู ้ ค้างช าระตามสัญญากู้เดิมก่อนโดยวิธีการหักกลบลบหนี ้  
    ข้อ 2 หลักประกันเงินกู้ตามข้อ 1. ใช้ทุนเรือนหุ้น ทั้งหมดของผู้กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ค้ าประกันเต็มวงเงินกู้  
    ข้อ 3 ผู้กู ้ สามารถเบิกเงินกู้จ านวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องไมเ่กินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมตัิจากผู้ให้กู้ โดยการเบิกผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) หรือ  ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ผู้กู้ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ตามเลขบญัชีท่ี            

   แล้ว หรือ เบิกผ่านระบบถอนเงนิอัตโนมัตโิดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเมื่อใดทีผู่้กู้ได้เบิกถอนเงินออกไปถือว่า ผู้กู ้ไดร้ับเงินกู้จาก  
   ผู้ให้กู้ และให้ถือว่ายอดเงินท่ีผู้กูเ้บิกออกไปนั้นเป็นยอดหนี้ท่ีผู้ให้กู้ได้น ามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ก าหนดไว ้

     ข้อ 4 ผู้กู ้ ตกลงว่าจะช าระหนี้เป็นงวดรายเดือนจ านวนงวดตามที่ระเบยีบก าหนดตามจ านวนเงินกู้ที่ผู้กู้ไดร้ับครั้งหลังสุด  และตามอัตราที่
สหกรณ์ฯ ก าหนดภายในวันท าการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงช าระคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวดจ านวนงวดช าระตามที่สหกรณ์ก าหนดวัน  แต่งวดสุดท้าย
ดอกเบี้ยต่างหาก  หาก  ผู้กู ้ ท าผดิข้อบังคับอันเกี่ยวกับการควบคมุหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ  ผู้กู ้ ยินยอมให้ถือว่าเงินกู้นี้
เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยโดยทันที โดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว ้
    ข้อ 5 ถ้า  ผู้กู ้ ช าระหนี้ได้ตามสัญญาและไม่ท าผิดระเบยีบ/มติของ  ผู้ให้กู้  ทุกสิ้นวันท าการสิ้นเดอืน  ผู้ให้กู้  จะเตรียมเงินต้นเท่ากบัส่วนที ่ ผู้กู ้ 

  ได้ช าระคืนแก่  ผู้ให้กู้  แล้วเพื่อไว้บริการแก่  ผู้กู ้ ให้เตม็ตามวงเงนิในข้อ  1 
    ข้อ 6 ผู้กู ้ ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่  ผู้ให้กู้  ก าหนดโดยการคิดดอกเบี้ย  ผู้ให้กู้  คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจากต้นเงินที่ค้างช าระ        
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยผู้ให้กู้ปรับเปลี่ยน  เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให ้ ผู้กู ้ ทราบ  

       ข้อ 7 ในกรณีที ่ ผู้กู ้ ผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  เป็นผลให้  ผู้กู ้ มีดอกเบี้ยค้างช าระ  ผู้กู ้ ยินยอมให้สหกรณ์ ฯ  น าดอกเบี้ยค้างไปรวมกับ 
  หนี้คงเหลือตามสัญญาแห่งเงินกูน้ี้  

     ข้อ 8 ผู้กู ้ ทราบและเข้าใจดี  ขอยอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการใหเ้งินกู้ฯ  ของ  ผู้ให้กู้  ที่ก าหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ 
รวมทั้งหากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ซึ่ง  ผู้ให้กู้  ไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้  ผู้กู ้ ทราบล่วงหน้า 
     ข้อ 9 หาก  ผู้กู้  ผิดนัดช าระหนี้งวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดช าระทั้งหมด  สัญญากู้เป็นอันถึงก าหนดช าระโดยพลัน  ผู้กู้  ยินยอมให้  ผู้ให้กู้
ด าเนินการตามระเบียบ  ข้อบังคับ  รวมถึงการด าเนินการตามกฎหมายหากมีการฟ้องร้องบังคับคดี  ผู้กู ้ ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย,ค่าติดตามทวงถาม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่  ผู้ให้กู้  โดยครบถ้วน 
     ข้อ 10 ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนัดช าระหนีร้ายเดือน  ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินกู้ท่ีข้าพเจ้าได้รับน าไปหักช าระหนี้
ดังกล่าวเตม็จ านวน 
     ข้อ 11 ผู้กู ้ ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือเงินกู้น้ีแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  ณ  วัน  เดือน  ปี   ที่ท าหนังสือแล้ว 
                                                                                                
                                                                                                               ลงชื่อ.............................................................ผู้กู้/ผู้รับเงิน 

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

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

  (ลงช่ือ)……..…………..………..………ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ  (ลงช่ือ)…………….……….….…….เลขานุการ   (ลงช่ือ)…………………….….………ประธานกรรมการ 

 

หนังสือสัญญากู้ที่ ฉอ......…/....…..…. 
วันที่.................................................... 

 

เอกสารประกอบค าขอกู้   ดูหน้าที่ 5 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
    ควรอนุมัติให้กู ้                (ลงช่ือ).............................................................            
    ควรชะลอไว้ก่อน             (..........................................................................)             
                           ต าแหน่ง ...........................................................................              
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หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
 

ท าท่ี…………………………………………… 
 

 วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ............ ... ......ปี    
อยู่บ้านเลขที่……….…..…….หมู่ที่……...............บ้าน.......................... ............................ถนน…………..…..…........………………….
ต าบล……..……..….….……..…..…….อ าเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์…….…….....…..
โทรศัพท์บ้านพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….…. 

 ซึ่งเป็น   สามี   ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ (ผู้กู้)......................................................................................... 
ขอท าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้  ผู้กู้  เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 

  การใดที่  ผู้กู้  ได้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  ให้มีผลผูกพันกับ
ข้าพเจ้าเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วมเพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

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

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

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

  
1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา (ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า  และลายมือชื่อผู้ให้ความ

ยินยอมเป็นลายมือชื่อจริง  โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมให้ข้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัดได้  หากเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้น  ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา  

2.  กรณไีม่มคีู่สมรสลงนามใหค้ ายินยอม  เนื่องจากขา้พเจ้ามีสถานภาพ  ดังนี้   โสด   หย่า   หม้าย 
  

 (ลงชื่อ)…………………………..…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง 
(…..…………………..…………………………)  



~ 3 ~ ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 
 

 

 
 

 
 

สัญญาจ าน าหุ้น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 

ส านักงานเลขที่  510  หมู่ 9 บ้านติดต่อ  ถนนเจริญรัฐ 
ต าบลนาอาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 

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

 
1.  ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขที่…………………...........

หน่วย………………..………………..………………….อายุ…………….ปี…….……เดือน  มีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านเลขท่ี…………..….…หมู่ที…่…….……
บ้าน………………….……….………..ถนน…………..….........……………ต าบล…………….…….……………อ าเภอ....………………………………………..
จังหวัด………..….…….…..……..ได้น าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  มาจ าน าไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  
จ ากัด  โดยประสงค์ให้จ าน าเงินมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในทะเบียนหุ้นมาเป็นประกันเงินกู้ประเภทสามัญ ที่ข้าพเจ้าได้กู้ไปจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  เมื่อวันที่………………….………………..………….……....ตามหนังสือ  กู้สามัญท่ี  ฉอ......./………….….................
จ านวน…………………………………….…………….……บาท(………………….……..……………………….…..………………………………..…………………) 
 2.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามูลค่าหุ้น  และหรือเงินฝากที่เพ่ิมขึ้นภายหลังจากวันที่ท าหนังสือสัญญาจ าน าฉบับนี้  ถือเป็นจ านวน
รวมกับมูลค่าหุ้น  ที่จ าน าไว้ตามข้อ  1  แห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย 
 3.  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  หักเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่จ าน าไว้กับสหกรณ์ตามข้อ  1  และ 
ข้อ  2  แห่งหนังสือสัญญาจ าน าหุ้นฉบับนี้ไว้เป็นประกันตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น  ช าระหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  ได้ทันทีโดยไม่ต้องน าทรัพย์ที่จ าน านี้ออกขายทอดตลาด  ทั้งให้ถือว่าการจ าน าเป็นการบอกกล่าว
การจ าน าหุ้นตามจ านวนและมูลค่าท้ังสิ้นตามเอกสารนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
 

ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนข้อสัญญาในการจ าน าครั้งนี้ เมื่อหนี้ที่ระบุไว้เป็นประกันยังมิได้ช าระแก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้น 
 
 
                                                                    (ลงชื่อ)………………………..…………………………ผู้จ าน า (สมาชิกผู้กู้) 
                                                                            (……………………………….……….…………) 
 
                                                                    (ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผู้รับจ าน า (ผู้แทนสหกรณ์) 
                                                                            (.……………………….………………..………) 
 
                                                                    (ลงชื่อ)…………………….…………………..………พยาน 
                                                                            (.…………………….………………….………) 
 
                                                                     (ลงชื่อ)……………………………………….………พยาน 
                                                                            (.……………………………………..…………) 

 

สัญญาจ าน าเลขที ่ฉอ....../……………. 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญจากทางราชการ หรือหนว่ยงาน  

(ส าหรับผู้กู้) 
 

 ที่ท างาน………….………..……………………………… 
 วันที…่……….…………………….................…………… 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด............................................................................................ 
  

ข้าพเจ้า (ผู้กู้)............................................................. ...........................................ต าแหน่ง.…...........................................................
สังกัด ...............................................................ต าบล…………………....…………..….…... . . . .อ า เภอ .................................................จังหวัดเลย  
ได้รับเงินเดือน  เดือนละ........................... .......................บาท และมีเงินได้อ่ืนจากต้นสังกัดเดือนละ..................................................บาท  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ...................ปี............เดือน 
(นับจากวันที่ยื่นขอกู้)  ได้ขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร................................
หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่า
จะช าระหนี้เสร็จสิ้น   ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้  และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงิน และสัญญาค้ า
ประกันได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอม         
ให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่  หรือ  ธนาคาร(แห่งใหม่)........................................หักเงนิเดือนหรือเงินได้อ่ืนใด  จากทางราชการ / หน่วยงาน
ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงาน  หักเงินบ าเหน็จ  
บ านาญ และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไ ด้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ า เหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน  
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการ
และสหกรณ์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 

ลายมือชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้ 
   (...........................................................) 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 

ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน 

     ขอรับรองว่าจะด าเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอม เพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย 
จ ากัด   ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  
 
                                   1.  ลายมือชื่อ…………………………..………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานตน้สงักัด 
                                                 (.………..…………………..…………..………..……) 

 
                                   2.  ลายมือชื่อ……………………………..………….………..หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด 
                                                 (…..……...……………..………………….………..…) 



~ 5 ~ ฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM) 
 

 

                          
 
       1. ส าเนาบัตรผู้กู้ ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น   

 *โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการหรือบตัรประจ าตัวประชาชนเท่านัน้ โดยมีรูปถา่ยท่ีเห็นหน้าชัดเจนและยังไม่
หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู้ (เซ็นรับรองให้เหมือนกับค าขอกู้) 

       2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ ถ่ายให้เห็นหน้าเอกสารชัดเจนครบถ้วน ลงนาม 
          รับรองโดยเจ้าของเอกสาร ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น  (เซ็นรับรองให้เหมือนกับค าขอกู้) 
       3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายย้อนหลัง  3 เดือน ของผู้กู้  

3.1 สมาชกิสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินหน่วยงานต้นสังกดั  กรณีรับรอง
ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด 

3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3  ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด 
ลงนามเอกสาร  ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 

3.3 สมาชิกสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อ านวยการกองคลงั รับรองเท่านั้น 
              ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 
       4. ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด  
           (มหาชน) เพื่อท าธุระกรรมทางการเงิน พร้อมลงลายมือชื่อผู้กู้รับรอง ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
       5. ส าหรับสมาชิกสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสญัญาเงินกูค้รั้งนี้  
          ต้องรับรองโดย ผู้อ านวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามล าดับ และสมาชกิสังกัดหน่วยองค์กรปกครอง 
          ส่วนท้องถิ่น อายุ 40 ปีขึ้นไป ใหแ้นบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7) 
        6 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย  หักเงินเพื่อช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   
           (บัญชีเงินเดือนเท่านั้น) 

 
       ***เอกสารทุกหน้าอ่านออกชัดเจน  ห้ามขูดลบ ขีดฆ่าหรือใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด  

       ***ไม่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 

 

 กรอกข้อมูลในเอกสารค าขอกู้ให้ ครบถ้วนและเรียบร้อย 
 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกู้เงิน ต้องครบถ้วนถูกต้อง ในวันที่ย่ืนส่งค าขอกู้  

*(ห้ามดึงเอกสารค าขอกู้ออกจากชุดค าขอกู้ ใหค้รบถ้วนทั้ง 5 หน้า) 
 

เอกสารประกอบค าขอกู้ 
 


