เอกสารประกอบการกู้เงินเพือ่ การศึกษา
**สา **สาหรับผู้ก้ ู (ข้ าราชการปกติ)**

3.

1. สาเนาบัตรข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประชาชน

1 ฉบับ

2. สาเนาทะเบียนบ้าน

1 ฉบับ

3. สาเนาสมุดธนาคารกรุ งไทย

1 ฉบับ

4. หนังสื อรับรองการเป็ นนักศึกษาจากสถาบันที่กาลังศึกษา อยู่

1 ฉบับ

5.ใบเสร็ จการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนเทอมล่าสุ ด

1 ฉบับ

6. สมาชิกที่มีอายุต้ งั แต่ 50 ปี ขึ้นไป ต้องแนบแผนชาระหนี้ตามแบบฟอร์ มของสหกรณ์

1 ฉบับ

7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , คู่สมรส (ถ้ามี)

1 ฉบับ

8. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

1 ฉบับ

9.กรณี กใู้ ห้ค่สู มรส หรื อบุตร ให้แนบบัตรประจาตัว และสาเนาทะเบียนบ้านของผูน้ ้ นั ด้วย

2 ฉบับ

10. สาเนาใบทะเบียนหย่า

1 ฉบับ

(ถ้ามี)

11. สาเนาใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)

1 ฉบับ

**สาหรับผู้คา้ ประกัน (ข้ าราชการปกติ และข้ าราชการบานาญ)**
1. สาเนาบัตรข้าราชการหรื อสาเนาบัตรประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน , คู่สมรส (ถ้ามี)
4. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. สาเนาใบทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
6. สาเนาใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

หมายเหตุ**ให้ ผ้ กู ้,ู คู่สมรสผู้ก้ ู และผู้คา้ ประกัน,คู่สมรสผู้คา้ ประกัน รับรองสาเนาถูกต้ องในเอกสารทุกฉบับ**
ลงชื่อ...............................................................ผู้ตรวจเอกสาร
(………………………...…..………...)

เจ้ าหน้ าที่การเงิน

บันทึกข้ อความ
โทร
ส่ วนราชการ.....................................................................................................................................................................................................
วันที่
ที่.......................................................................................................................................................................................................................
เรื่ อง ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

เรี ยน ......................................................................................................................
ตามที่........................................................................................................ สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน ............................................
มีความประสงค์ขอกูเ้ งินเพื่อการศึกษาจานวน………………………..…บาท (………………..……………………………….………..)
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการกูเ้ พื่อการศึกษาในระดับ………………………………………………………………………………....นั้น
ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เอกสารครบถ้วน และขอแจ้งรายรับ-รายจ่ายเงินเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
รายการรับประจาเดือน
1. เงินเดือน………….………………………บาท ( เมื่อเกษียณแล้วรับ O บาเหน็จ O บานาญ )
2. เงินประจาตาแหน่ง……………………......บาท
3. เงินอื่นๆ.......................................................บาท
4. รวมรับ......................…………………........บาท
รายการจ่ายประจาเดือน

1. เงินกู้ ธ.ออมสิ นคงเหลือ…………………….บาท ส่ งชาระเดือนละ………………………บาท
2. เงินกู้ ธ.กรุ งไทยคงเหลือ……………………บาท ส่ งชาระเดือนละ………………………บาท
3. เงินกู้ ธอส.คงเหลือ…………………………บาท ส่ งชาระเดือนละ………………………บาท
4. เงินกูอ้ ื่น ๆ ................................................... .บาท ส่ งชาระเดือนละ....................................บาท
5. เงินกูฉ้ ุกเฉิน.………………...........................บาท ส่ งชาระเดือนละ…….………………...บาท
6. เงินกูส้ ามัญ............................………………..บาท ส่ งชาระเดือนละ…….………………..บาท
7. เงินกูพ้ ิเศษ.....................................................บาท ส่ งชาระเดือนละ.....................................บาท
8. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา.............….......................บาท ส่ งชาระเดือนละ.......……..…………...บาท
9. เงินกูโ้ ครงการเดิม..................………..….โครงการ รวมส่ งชาระเดือนละ.......……….……บาท
10. หุน้ รายเดือน/เงินฝากสะสมทรัพย์
รวมส่ งชาระเดือนละ......………….…. บาท
11. ภาษี/เงินประกันชีวติ /ฌาปนกิจ
รวมส่ งชาระเดือนละ.……………..…..บาท
12. ขอยืนยันว่า O เป็ น หรื อ O ไม่เป็ นสมาชิก กบข. ส่ งชาระเดือนละ.............…..……...บาท
รวมจ่าย......................……..….บาท
คงเหลือรับจริ ง...................................บาท
ลงชื่อ……………………………………..เจ้าหน้าที่การเงิน
(…………………………………….)
สังกัด....................................................
เบอร์โทร..............................................

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการขอกู้เงินเพือ่ การศึกษา
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จากัด
เขียนที่...............................................................
วันที่................เดือน.....................พ.ศ..........................
ข้าพเจ้า........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน..............................
วัน/เดือน/ปี เกิด........................................อายุ...................ปี เลขประจาตัวประชาชน.......................................................
เป็ นข้าราชการตารวจ / ลูกจ้างประจา.......................................ตาแหน่ง..............................สังกัด......................................
ที่อยูต่ ามสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่ที่..............ซอย......................................ถนน...........................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ......................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น.....................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………......................ได้รับเงินได้รายเดือน/ค่าจ้าง
เดือนละ..................... บาท โอนเข้า ธนาคารกรุ งไทย สาขา...............................เลขที่บญั ชี..............................................
สถานภาพ
O โสด O สมรสจดทะเบียน O สมรสไม่จดทะเบียน O หม้าย O หย่า
ชื่อคู่สมรส……………………………………………………………………………………………………………….
ผูบ้ งั คับบัญชาลงนามในบันทึกพิจารณาให้ความเห็น (หน.สภ.) .....................................................................................
พยานลงนามในสัญญาเงินกู้ และหนังสื อยินยอม 1).........................................................................................................
2)..........................................................................................................
เสนอคาขอกูเ้ งินเพื่อการศึกษา เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินเพื่อการศึกษา จานวน.................................บาท (.............................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการขอกูเ้ พื่อการศึกษาต่อในระดับ......................................................................................................................
ข้อ ๒ ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ.....................................บาท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด ) เป็ นจานวน..............................งวด
คาเสนอผู้คา้ ประกัน
๑. ..........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน......................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........................................อายุ...................ปี เลขประจาตัวประชาชน.......................................................
วันออกบัตร........................วันหมดอายุ.............................เป็ นข้าราชการตารวจ / ลูกจ้างประจา.......................................
ตาแหน่ง...................................สังกัด....................................ที่อยูต่ ามสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่ที่................
ซอย......................................ถนน..................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................เบอร์โทรศัพท์บา้ น...................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………........................ได้รับเงินได้รายเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ............................................ บาท
สถานภาพ
O โสด O สมรสจดทะเบียน O สมรสไม่จดทะเบียน O หม้าย O หย่า
ชื่อคู่สมรส………………………………………………………………………………………………………………
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นลงนามในสัญญาค้ าประกัน.............................................................................................................
พยานลงนามสัญญาค้ าประกัน
1).......................................................................................................
2).........................................................................................................

(๒)
๒. .........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน......................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........................................อายุ...................ปี เลขประจาตัวประชาชน.......................................................
วันออกบัตร........................วันหมดอายุ.............................เป็ นข้าราชการตารวจ / ลูกจ้างประจา.......................................
ตาแหน่ง...................................สังกัด....................................ที่อยูต่ ามสาเนาทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่ที่................
ซอย......................................ถนน..................................ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................เบอร์โทรศัพท์บา้ น...................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ……………........................ได้รับเงินได้รายเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ............................................ บาท
สถานภาพ
O โสด O สมรสจดทะเบียน O สมรสไม่จดทะเบียน O หม้าย O หย่า
ชื่อคู่สมรส…………………………………………………………………………………………………….
ผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้นลงนามในสัญญาค้ าประกัน..............................................................................................
พยานลงนามสัญญาค้ าประกัน
1).......................................................................................................
2).........................................................................................................

ลงชื่อ............................................................(ผูข้ อกู)้
(...........................................................)
สังกัด............................................................
เบอร์โทรศัพท์..............................................

