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                         วันยื่นค ำร้อง  วันท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ...................ช่ือ.............................................................................. 
สมำชิกเลขท่ี...........................ต ำแหน่งปัจจุบัน...........................................สังกัด (หน่วยงำน/สถำนศึกษำ)........................................................................... 
อ ำเภอ.........................จังหวัดเลย  เงินเดือน..............................บำท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี..............หมู่ที่............ถนน...................ต ำบล......................... 
อ ำเภอ.........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์ท่ีท ำงำน......................บ้ำนพัก..................มือถือ.................................. 
เกิดเมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ...............ปัจจุบันอำย.ุ..........ปี.........เดือน   
 

                          จ ำนวนเงินที่ขอกู้.......................................บำท (..........................................................) เหตุผลเพื่อ..................................................... 
และขอส่งช ำระเป็นงวดรำยเดือนจ ำนวน..............................................งวด  ในกรณีที่ผู้ให้กู้มีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพิม่ขึ้น  ผู้กู้ยินยอม
เสียดอกเบี้ยเงินกู้ตำมที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บเพิ่มขึ้น  เมื่อผู้ให้กูไ้ด้แจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หรือแจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่
น้อยกว่ำ 7 วัน   ในกรณีที่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยนั้น  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพิม่ขึ้นไว้ใน
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสำรอื่นใดที่ผู้ให้กู้จะต้องส่งให้แก่ผู้กูเ้ป็นประจ ำเป็นกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว 
 
 

                                 บุคคล/หลักทรัพย์/เงินฝำกค้ ำประกันดังนี ้

หลักทรัพย์  
     ก. อสังหาริมทรัพย์ 
(1)       โฉนดที่ดิน        น.ส.3ก.          น.ส.3 เลขท่ี........................................เนื้อท่ี..............................ไร่..........................งำน................................ตำรำงวำ 

ต ำบล...................................อ ำเภอ.......................................จังหวัด........................ช่ือเจ้ำของที่ดิน....................................................................................... 
รำคำประเมินทำงรำชกำร/บริษัทประเมิน...............................................................บำท 

(2)      โฉนดที่ดิน       น.ส.3ก.       น.ส.3 เลขท่ี........................................เนื้อท่ี..............................ไร่..........................งำน................................ตำรำงวำ 

ต ำบล...................................อ ำเภอ.......................................จังหวัด........................ช่ือเจ้ำของที่ดิน....................................................................................... 
รำคำประเมินทำงรำชกำร/บริษัทประเมิน...............................................................บำท 

(3)      โฉนดที่ดิน       น.ส.3ก.       น.ส.3 เลขท่ี........................................เนื้อท่ี..............................ไร่..........................งำน................................ตำรำงวำ 

ต ำบล...................................อ ำเภอ.......................................จังหวัด........................ช่ือเจ้ำของที่ดิน....................................................................................... 
รำคำประเมินทำงรำชกำร/บริษัทประเมิน...............................................................บำท 

                                                                             รวมรำคำหลักประกัน...................................................................บำท 
บุคคล 
(1) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขที่...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(2) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขท่ี...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(3) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขที่...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(4) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขที่...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(5) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขที่...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(6) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขที่...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(7) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขที่...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(8) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขท่ี...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(9) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด..................................................สมำชิกเลขที่...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(10) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด................................................สมำชิกเลขที่...........................ลำยมือช่ือ................................. 
เงินฝาก 
บัญชีเงินฝำกเลขท่ี.....................................ชื่อบัญชี.......................................................................จ ำนวน......................................................................บำท 
 
 

                            ข้ำพเจ้ำยินยอมท่ีจะปฏิบตัิตำมข้อบังคับระเบียบ  มติ  แนวปฏิบัติ และประกำศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำ 
 

จังหวัดเลย จ ำกัด ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำ  และกำรอนุมตัิเงินกูค้รั้งนี้ทุกประกำร  ลงช่ือ...................................................................ผู้ขอกู ้
 
 

ค าขอกู้พิเศษ 

วันที่รับเรื่อง............/............./............. 
จนท.ผู้รับเรื่อง..................................... 

ค ำขอกู้ท่ี..................../...................... 
วันที่................/................/................... 

1. ข้อมูลทั่วไป 

2. รายการขอกู้ 

3. รายการค  าประกัน 

4. เง่ือนไขส าคัญ 
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(1)  มีหุ้น...........................................................................บำท 

(2)  สิทธิกู้.........................................................................บำท 

(3)  เพิ่มหุ้น.......................................................................บำท 

(4)  หน้ีสำมัญ.........................................ต่อเดือน......................บำท 

(5)  หน้ีพิเศษ..........................................ต่อเดือน......................บำท
(6)  หน้ีฉุกเฉิน........................................ต่อเดือน......................บำท 

(7)  หน้ีสวัสดิกำร...................................ต่อเดือน......................บำท 

(8)  ดอกเบี้ย......................................................................บำท 

(9)  อ่ืนๆ.........................................บำท ต่อเดือน......................บำท 

(10) อื่นๆ........................................บำท ต่อเดือน......................บำท 
(11) อื่นๆ........................................บำท ต่อเดือน......................บำท 
(12) อื่นๆ........................................บำท ต่อเดือน......................บำท 
 

คงเหลือรับจริง...........................................................บำท 

      คิดเป็นอัตรำร้อยละ...................................... 
 
(ลงช่ือ)..............................................................เจำ้หน้ำท่ี            
       (..............................................................) 
             ……………/……..…………………../…………. 

 

                                                 ควรอนุมัติให้กู ้        ควรชะลอไว้ก่อน 
 
 

                    (ลงช่ือ).............................................................. 
                            (............................................................) 
 
 

 
 
      ควรอนุมัติ...........................บำท      ไม่ควรอนุมัติ เพรำะ............................... 
 
 
                  (ลงช่ือ)............................................................ผู้จัดกำร/รองผูจ้ัดกำร 

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

 
     ไม่อนุมัติ  เนื่องจำก ............................................................................... 
     อนุมัติ............................................บำท ช ำระจ ำนวน........................งวด  
 
 

                  (ลงช่ือ)...........................................................ประธำน/รองประธำน 

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

 
บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ 

 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดท่ี............../................... ในครำวประชุมครั้งที่.............../...................... เมื่อวันท่ี............................................... 
ได้มผีู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน...........................คน และมีมติดังนี ้
  อนุมัติให้กู้ จ ำนวน.................................................บำท ส่งช ำระ.......................งวด  
  อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)......................................................................เลขำนุกำร (ลงช่ือ).................................................................ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 

       (......................................................................)        (......................................................................) 
       ..................../......................../..........................         ...................../......................../........................ 

 
 

หนังสือให้ค ายินยอมของคู่สมรส 

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

       ข้ำพเจ้ำ.........................................................................ยินยอมให้................................................................ซึ่งเป็น (........) สำมี   (........) ภริยำ  
ของข้ำพเจ้ำท ำนิติกรรมอันเป็นกำรจัดกำรสินสมรสของข้ำพเจ้ำ  และคู่สมรสต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครกูรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด  และยอมรับใน
ข้อผูกพันทุกประกำร                                                          
 
                                                                      (ลงช่ือ)..........................................................................สำมี/ภริยำ 

                                                                              (..........................................................................) 
 
                                                                      (ลงช่ือ)..........................................................................พยำน/และผู้รับรอง 
                                                                              (..........................................................................) 
 
 

5. สถานภาพปัจจุบัน ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั นต้น 
  

ความเห็นของผู้จัดการ หรือรองผู้จัดการ 

  

การอนุมัติ 
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   หนังสอืรับรอง 

 
เลขท่ี......................../......................                                                                                       เขียนที่........................................................ 
 
             หนังสือน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ.................................................................................ต ำแหน่ง.....................................................................................
โรงเรียน/หน่วยงำน.........................................................................ไดร้ับเงินเดือน....................................บำท  เงินวิทยฐำนะ.....................................บำท 

และมเีงินไดร้ำยเดือนหลังหักเงินประเภทต่ำง ๆ จำกเงินได้รำยเดือน  ดังรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
          1. เงินกู้สวัสดิกำรของหน่วยงำน  ท่ีต้นสังกัดเป็นผู้หักเงิน  (ระบุจ ำนวน) 
              1.1................................................................................ รำยกำร  จ ำนวน..................................บำท/เดือน 

              1.2................................................................................ รำยกำร  จ ำนวน..................................บำท/เดือน 

              1.3................................................................................ รำยกำร  จ ำนวน..................................บำท/เดือน 
 
          2. เงินกู้ธนำคำร  
              2.1  ธนำคำร  ...............................................................จ ำนวน.........................บำท/เดือน 

              2.2  ธนำคำร  ...............................................................จ ำนวน.........................บำท/เดือน 

              2.3  ธนำคำร  ...............................................................จ ำนวน.........................บำท/เดือน 
 
          3. เงินกูส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด  จ ำนวน......................................บำท/เดือน 
 
          4. รำยกำรหักอ่ืน ๆ  
               4.1................................................................................จ ำนวน..........................บำท/เดือน 

               4.2................................................................................จ ำนวน..........................บำท/เดือน 

               4.3................................................................................จ ำนวน..........................บำท/เดือน 
               

รวมหัก ณ ที่จ่าย.................................................บาท/เดือน 

เงินคงเหลือ......................................บาท/เดือน 
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี........................เดือน...........................................พ.ศ......................... 
 
 
                                                        (ลงชื่อ).................................................................(ผู้บังคับบัญชาชั นต้น) 
                                                                    (................................................................) 
                                                          ต ำแหน่ง................................................................... 
หมายเหตุ : 

1. ผู้ลงนามรับรองต้องมีต่าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้บังคับบัญชาชั้นต้น  กรณีลงนามแทนต้องเป็นผู้มีต่าแหน่งผู้ช่วย  หรือรอง  หรือผู้ได้รับ
การแต่งต้ังให้รักษาการในต่าแหน่งเท่านัน้ 

2. กรณีผู้กู้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการบ่านาญ  ผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสงักัดหรือผู้ช่วย  หรือรอง  หรือผู้ได้รับการแต่งต้ังให้
รักษาการในต่าแหน่งเท่านั้น 
               3. ทุกรายการต้องเป็นข้อมูล ณ วันที ออกหนงัสือรับรอง 
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หนังสือสัญญากู้  และหนังสือค  าประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ 
หนังสือกู้นี้ท ำขึ้นเมื่อวันท่ี.....................................................................ณ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกดั  ระหว่ำง 

(ก)  ช่ือ.................................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกดั  
เลขทะเบยีนที่........................  บัตรประชำชน/บตัรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เลขท่ี..........................................................อำยุ..................ป ี
ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............................หมู.่...............ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................... 
แขวง/ต ำบล......................................... เขต/อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์............................ 
ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ “ผู้กู”้ ฝ่ำยที่หนึ่ง  กับ 

     (ข)  (1) โฉนด/น.ส.3ก. เลขท่ี.....................เลม่ที่.....................หน้ำ.....................เนื้อท่ี........................ไร่..................งำน...................ตำรำงวำ 

 ช่ือเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ.......................................................................................................... 
 (2) โฉนด/น.ส.3ก. เลขท่ี.....................เลม่ที่.....................หน้ำ.....................เนื้อท่ี........................ไร่..................งำน...................ตำรำงวำ 

 ช่ือเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ.......................................................................................................... 
 (3) โฉนด/น.ส.3ก. เลขท่ี.....................เลม่ที่.....................หน้ำ.....................เนื้อท่ี........................ไร่..................งำน...................ตำรำงวำ 

 ช่ือเจ้ำของกรรมสิทธ์ิ.......................................................................................................... 
(ค) บุคลผูม้ีรำยชื่อปรำกฏต่อไปนี ้

1.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
2.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
3.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
4.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
5.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
6.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
7.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
 
 

ที่........................./.......................... 
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8.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
9.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบียนท่ี........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
10.ชื่อ........................................................ต ำแหน่ง.............................สังกัด.............................................. เลขทะเบยีนที่........................  
บัตรประชำชนเลขท่ี.....................................................อำยุ..................ปี  ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขท่ี.....................หมู่...............
ตรอก/ซอย.........................ถนน...............................................แขวง/ต ำบล..................................... เขต/อ ำเภอ.....................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์.................................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรยีกรวมกันและแทนกันว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน” ฝ่ายที่สอง และ 

(ง)  เงินฝำกในบัญชีเงินฝำกเลขท่ี..............................................ชื่อบัญชี..................................................................................................   
จ ำนวน......................................................................บำท 

    (จ)     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกัด  ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี 43  หมู่  8  ต ำบลนำอำน  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเลย   
  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” ฝ่ายที่สาม 
 

ลงช่ือ....................................................................ผู้กู ้
  (.......................................................................) 
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คู่สัญญาทุกฝ่าย  ตกลงท ำหนังสือกู้ฉบับนี้ขึ้น  ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ 

(1) จ านวนเงินกู้................................................บำท  (...................................................................................................................) 
(2) น าเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพ่ือการดังต่อไปนี   คือ............................................................................................................................... 

บัญชีเงินฝาก บัญชีประเภทออมทรัพย์  เลขท่ี...........................................  ช่ือบัญชี............................................................... 
ช่ือสถำบันกำรเงิน............................................. รวมทั้งบญัชีเงินฝำกอื่นใดท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝำกดังกล่ำวด้วย 

(3) อัตราดอกเบี ย  อัตรำร้อยละ  MLR  (ปัจจุบันเท่ำกับร้อยละ...........................ต่อปี)  (อัตรำดอกเบีย้สูงสุดหรืออัตรำดอกเบี้ย  
กรณผีิดนัดผิดสัญญำ  ไมเ่กินอัตรำดอกเบี้ยที่นำยทะเบียนก ำหนดและเป็นไปตำมประกำศของสหกรณ์)) 

(4) ระยะเวลากู้  ก ำหนด........................................งวด  นับตั้งแต่วันท่ีผูกู้้ลงนำมในสัญญำนี้ (ปัจจุบันหมำยถึงงวดรำยเดือน) 
(5) เง่ือนไขการช าระหนี   ช ำระทั้งต้นเงินและดอกเบีย้  แต่ละงวดเมื่อถงึก ำหนดกำรหักส่งเงิน  ตำมประกำศของหน่วยงำนต้นสังกัด/

กรมบัญชีกลำง  โดยผู้กู้  ยินยอมให้  หน่วยงำนต้นสังกัด/กรมบญัชีกลำงหักเงินส่งให้แก่  ผู้ให้กู้ตำมสญัญำกู้นีส้ ำหรับกำรช ำระคืน
เงินกู้  ผู้กู้  ตกลงช ำระตำมเงื่อนท่ีระบุในรำยละเอียดข้อก ำหนดและเงือนไข............................................................................. 
เป็นงวดรำยเดือนงวดละ..................................................... 

คู่สัญญำตกลงปฏิบัตติำมเงื่อนไขทีร่ะบุในข้อ(3) ข้อ (4) และข้อ(5) ข้ำงต้น  เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่นในรำยละเอียดข้อก ำหนดและเงื่อนไข
กำรกู้เงินพิเศษ..............................................................................................................ที่แนบท้ำยสญัญำกู้นี ้

(6) รายละเอียดข้อก าหนด  และเงื่อนไขการกู้ ปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบท้ำยหนังสือกู้  และถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้นี้ด้วย 
 
 

       ลงช่ือ....................................................................ผู้กู้ 
         (...................................................................) 

 
(1)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน (2)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
        (...................................................................)          (...................................................................) 

 
(3)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน (4)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
         (...................................................................)           (...................................................................) 

 
(5)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน (6)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
        (...................................................................)          (...................................................................) 

 
(7)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน (8)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
        (...................................................................)          (...................................................................) 

 
(9)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน (10)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
         (...................................................................)           (...................................................................) 

 
 

                                         (15)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน  
                                                   (...................................................................)          
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                                                   ที่...................../....................... 
รำยละเอียดข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรกู้ปรับโครงสร้ำงหนี ้

ส าหรับผู้กู้ 
 ข้อ 1  ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กูต้กลงกู้เงินจำกผู้ให้กู้เป็นจ ำนวนตำมทีร่ะบุในข้อ (1) ข้ำงต้นโดยผู้กู้ตกลงจะรับเงินกู้จ ำนวนดังกล่ำวจำก
ผู้ให้กู้โดยให้กู้น ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกตำมที่ระบุในข้อ (2) ข้ำงต้นและหรือเช็ค  และหรือเงินสด  โดยผูกู้้ยอมเสียเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยใหแ้ก่ผู้ให้กู้
ในอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ระบุใน  ข้อ  (3)  ข้ำงต้น  ทั้งนี้ผู้กู้ได้รับเงินกูไ้ว้ครบถ้วนแล้วตำมหลักฐำนกำรจำ่ยเงิน 
 ในกรณีที่ผู้กูผ้ิดนัดช ำระหนี้หรือเหตุอื่นใดที่ท ำให้ผู้กู้ค้ำงช ำระและ/หรือบำงส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยไม่ว่ำงวดใดงวดหนึ่งและ/หรือ
ผู้กู้ปฏิบัตผิิดเงื่อนไขของหนังสือกู้นี้ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมด  ผู้กู้ยินยอมช ำระดอกเบีย้ของจ ำนวนเงินท่ีค้ำงช ำระให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตรำ
ดอกเบี้ยสูงสุดหรืออัตรำดอกเบี้ยกรณผีิดนัดตำมประกำศของผู้ให้กู้เรื่องอัตรำดอกเบีย้เงินให้กู้ยืม 
 ในกรณีที่ผู้ให้กู้มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ยเงินกู้เพ่ิมขึ น  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี ยเงินกู้ตามที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บเพ่ิมขึ น   
เมื่อผู้ให้กู้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30  วัน  หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 ในกรณีที่แจ้งให้ทราบทางจดหมายนั น  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบี ยเงินกู้เพ่ิมขึ นไว้ใน
ใบเสร็จรับเงิน  หรือเอกสารอื่นใดที่ผู้ให้กู้จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจ าเป็นการแจ้งให้ทราบทางจดหมายแล้ว 
 อน่ึง  อัตรำดอกเบี้ย MLR และอัตรำดอกเบี้ยสูงสดุหรืออัตรำดอกเบีย้กรณผีิดนดัผดิสญัญำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมประกำศของผู้ให้กู้
เป็นครำว ๆ ไป  และผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้น ำดอกเบี้ยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่ได้ประกำศเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นเป็นฐำนในกำรคดิดอกเบี้ยตำม
หนังสือกู้นี้ทันที  ทั้งนี้นับแต่วันท่ีประกำศดังกล่ำวมผีลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่ำผู้กู้จะช ำระหนี้เสร็จสิน้  โดยผู้ให้กู้จะแจ้ง  กำรเปลี่ยนแปลง  
อัตรำดอกเบีย้ MLR  และอัตรำดอกเบี้ยสูงสดุหรือดอกเบี้ยกรณีผดินัดผิดสัญญำให้ผู้กู้ทรำบ  โดยปดิประกำศไว้ ณ ท่ีท ำกำร ของผู้ให้กู้ 
 ข้อ 2  ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ต้นสังกัดของผู้กู้  หรือสถำบันกำรเงินเจ้ำของบัญชีเงินฝำกที่ผู้กู้  จ่ำยเงินเดอืนหรือบ ำนำญหรือเงินพึงได้อื่น
ใดท่ีผู้กู้มีสิทธิได้รบัเป็นผูห้ักส่งช ำระเงินต่อผู้ให้กู้เป็นประจ ำทุกงวดตลอดไป 
 ข้อ  3  ผู้กู้ขอรับรองว่ำนอกจำกบัญชีของผู้กู้ตำมที่ระบุไว้ในข้อมูลเกีย่วกับกำรกู้ ข้อ (2) แล้ว ผู้กู้จะไมน่ ำเงินเดือนและ / หรือเงิน
บ ำนำญ  และหรือเงินพึงได้อื่นใดที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับ  เข้ำบญัชีอ่ืนใดโดยไมไ่ดร้ับควำมยินยอมจำกผู้ให้กู้ก่อนเป็นอันขำด 
 ข้อ  4  ในกรณีที่ผู้กู้ผดินัดผิดสัญญำนี้  หำกปรำกฏวำ่ผู้กู้มีบญัชีเงินฝำกใดๆ อยู่กับสถำนบันกำรเงินใดๆ ไม่วำ่ที่ส ำนัก/สำขำใดๆและมี
เงินปันผลเฉลี่ยคืน  ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินจำกบญัชีฝำกนัน้ๆ  เพื่อช ำระหนี้ตำมสญัญำนีไ้ดท้ันทีโดยไมต่้องไดร้ับกำรยินยอมจำกผู้กู้แต่
อย่ำงใด  ทั้งนี้  จนกว่ำผู้ให้กู้ช ำระหนี้ครบ 
 ข้อ  5  หำกผู้กู้ผิดข้อตกลงข้อใดขอ้หน่ึงแห่งสัญญำนี้  ผู้กูย้ินยอมรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย  บรรดำทีผู่้ใหกู้้จะพึงได้รับอันเนื่องมำจำกผิด
ข้อตกลงตำมหนังสือกู้  รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน  ทวงถำมให้ช ำระหนี้  ตลอดจนค่ำฤชำธรรมเนยีม  ค่ำทนำยควำม  และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีให้ช ำระหนี้ตำมสญัญำนี ้ ให้แก่ผู้ให้กู้ตำมที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร 
 ข้อ  6  นอกเหนือจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามกฎหมายแล้ว  เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดดังต่อไปนี เกิดขึ น  ให้ถือเป็นเหตุ
ผิดนัด 
  6.1  ผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำนี้ไม่ว่ำงวดใดงวดหนึ่ง 
  6.2  ผู้กู้ปฏิบัติผดิเง่ือนไข  และ/หรือค ำรับรองที่ระบุไว้ในสญัญำนีไ้มว่่ำข้อใดข้อหนึ่ง 
  6.3  ผู้กู้พ้นสภำพกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศกึษำจังหวัดเลย  จ ำกดั 
  6.4  ผู้กู้เป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรอืถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกเจำ้พนักงำนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยยึดหรืออำยดัทรัพยส์ิน
ใดๆ  ของผู้กู้ 
  6.5  ส ำนักงำนต้นสังกัด  หรือสถำบันกำรเงิน  หรือเจ้ำของบัญชีเงินฝำกไม่สำมำรถน ำเงินเดือน  และ/หรือเงินบ ำนำญ  
และ/หรือเงินพึงได้อื่นใดทีผู่้กู้มสีิทธิได้รับส่งให้ผู้ให้กู้  และ/หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด  เปน็เหตุให้ไม่มีกำรน ำเงินเดือน  และ/หรือ
เงินบ ำนำญ  และ/หรือเงินพึงได้อืน่ใดส่งให้ผู้ให้กู ้
  6.6  เมื่อหลักประกันของผู้กู้บกพร่อง  และผู้กูไ้ม่จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 ข้อ  7  ในกรณีที่ผู้กู้ตกเป็นผูผ้ิดสญัญำดังกล่ำวในข้อ  6  ตำมสัญญำนี้ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้ให้กู้จะมหีนังสือแจ้งให้ผู้กู้ด ำเนินกำรแก้ไข
เหตุแห่งกำรผิดนดัผดิสญัญำภำยในระยะเวลำทีผู่้ให้กู้ก ำหนด  โดยไม่ถือเป็นกำรที่ผู้ให้กูย้อมผ่อนปรนหรือสละสิทธิในผลแห่งกำรผิดนดัผิดสญัญำ
นั้น  ซึ่งหำกพ้นก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือแจ้งดังกลำ่วและผู้กูย้ังไมด่ ำเนินกำรแก้ไข  และ/หรือไมส่ำมำรถแก้ไขเหตุแห่งกำรผิดนดั
สัญญำดังกล่ำวแล้ว  ผู้ให้กู้มสีิทธิบอกเลิกสญัญำและเรียกร้องหนี้ท้ังหมดคืนได้ทันที  พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดหรือในอัตรำดอกเบี้ยกรณผีิด
สัญญำตำมทีร่ะบุในข้อ  1.  วรรค  3  นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดสญัญำนั้นเปน็ต้นไป  จนกว่ำผู้ให้กู้ไดร้ับช ำระหนี้ตำมสัญญำเป็นต้นไป  จนกว่ำผู้ให้กู้
ได้รับช ำระหนีต้ำมสัญญำนี้เสร็จสิน้รวมทั้งค่ำเสยีหำยทีผู่้กู้จะพึงไดร้บัอันเนื่องมำจำกกำรผิดนัดสัญญำของผู้กู้  ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน  
ทวงถำมให้ช ำระหนี้  ตลอดจนค่ำฤชำธรรมเนียม  ค่ำทนำยควำม  และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี  และค่ำบังคับกำรช ำระหนีด้้วยจนเตม็จ ำนวน  
ทั้งนี้  ในกำรบอกเลิกสัญญำตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ผู้ให้กู้จะมีหนังสอืแจ้งให้ผู้กู้ทรำบ 

 

       ลงช่ือ......................................................ผู้กู ้
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ส าหรับผู้ค  าประกัน 
 ข้อ  1  ตำมที่ผู้ให้กู้(สหกรณ)์)ได้ให้ผู้กู้  กู้เงินพิเศษ  จ านวนเงินกู้  ................................................................................................บำท 
(........................................................................................)  ตำมหนังสือเงินกู้พิเศษที่  .................................../.........................................  ลงวันท่ี  
........................................ตำมวัตถปุระสงค์แห่งกำรกู้ของผู้กู้คือ  ...........................................................................  และผู้กู้ไดร้ับเงินไปจำกผู้ให้กู้
(สหกรณ์))โดยถูกต้องแล้ว  ผู้ค้ ำประกันยินยอมค้ ำประกันหนี้  ดังกล่ำว  พร้อมดอกเบี้ย  และค่ำสินไหมตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเปน็อุปกรณ์
แห่งหนี้นั้นด้วย 
 ข้อ  2  ผู้ค้ ำประกันได้ยินยอมค้ ำประกันหน้ีดังกล่ำวตำม  ข้อ  1  และทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้  อัตรำ
ดอกเบี้ยและกำรเรียกคืนเงินกู้ถึงก ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมญันั้นโดยตลอดแล้วผู้ค้ ำประกันยอมปฏิบัตติำมขอ้ผูกพัน
นั้นๆทุกประกำรจนกว่ำหนีส้ิน  และค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนคำ่ภำระติดพัน  จะได้ช ำระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ  3  ผู้ค้ ำประกันยอมรับผูกพันว่ำกำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์  ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ ำ
ประกันรำยนี้  จนกว่ำผู้ค้ ำประกันไว้นี้  จะได้ใหส้มำชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์)  เหน็สมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทน 
 ข้อ  4  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันต้องช ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  กรณีหักผู้ค้ ำประกัน  หลังจำกสหกรณไ์ดส้่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ผู้
ค้ ำประกันแล้วภำยใน  60  วันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผดินัด  ผู้ค้ ำประกันยินยอมช ำระหนีโ้ดยใหผู้้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำทีผู่้จ่ำยเงินได้รำยเดือนและ
เงินอ่ืนใดของผู้ค้ ำประกัน  หักจ ำนวนเงิน  ณ  ท่ีจ่ำย  ช ำระหนี้ซึ่งผู้ค้ ำประกันต้องช ำระใหส้หกรณ์จำกรำยได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดของผู้ค้ ำ
ประกันส่งต่อสหกรณ์ด้วย  โดยผู้ค้ ำประกันได้ท ำหนังสือยินยอมให้หกัเงินได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดมอบให้สหกรณ์  และควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่
ตลอดไป  ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ช ำระหนี้ตำมหนังสือกู้เงินท่ีผู้ค้ ำประกันได้ค้ ำประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ  5  ผู้ค้ ำประกันยินยอมให้ถือสญัญำค้ ำประกันมผีลใช้บังคับตลอดไป  ผู้ค้ ำประกันจะหลดุพ้นจำกภำระค้ ำประกันตำมสัญญำนี้
ต่อเมื่อได้จัดใหผู้้กู้ช ำระหนี้  หรือช ำระหนี้แทนผู้กู้แก่ผู้ให้กู้เสร็จสิ้นทุกรำยกำร  อน่ึงกำรแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนวัตถุแห่งหนีก้็ดหีรือเปลีย่นตัวผู้กู้
ก็ดีต้องไดร้ับควำมยินยอมจำกผู้ค้ ำประกันทุกครั้ง 

ข้อ  6  ถ้ำหำกว่ำมีเงินของผู้ค้ ำประกัน  และ/หรือเงินท่ีผู้ค้ ำประกันเป็นเจ้ำของร่วมกับผู้อื่นฝำกอยู่กับผู้ให้กู้ในบัญชีทุกประเภท  และ/
หรือมีเงินของผู้ค้ ำประกันเป็นเจ้ำของร่วมกับผู้อื่นอยู่ในมือ  ในควำมครอบครอง  ในกำรดูแลรักษำ  หรืออยู่ในอ ำนำจสั่งกำรของผู้ให้กู้  ผู้ค้ ำ
ประกันยินยอมใหผู้้ให้กู้หักเอำเงินท่ีกล่ำวนั้นๆมำใช้หนี้มำใช้หนี้  และ/หรือควำมรับผิดชอบของผู้ค้ ำประกันตำมสญัญำได้ทั้งหมด  และยินยอมให้
ผู้ให้กู้หักได้ทุกเวลำทีผู่้ให้กู้เห็นสมควร  ไม่ว่ำหนี้และ/หรือควำมรับผดิชอบนั้นจะถึงก ำหนดช ำระหนี้แลว้หรือไม่กต็ำม  ทั้งนี้  โดยผู้ให้กู้ตอ้งบอก
กล่ำวล่วงหน้ำใหผู้้ค้ ำประกันทรำบ 

ข้อ  7  ถ้ำผู้ค้ ำประกันผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญำนี้  ผู้ค้ ำประกันตกลงรับผดิชดใช้ค่ำเสยีหำยทั้งสิ้นบรรดำที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับ
เนื่องจำกกำรผดิข้อตกลงของผู้ค้ ำประกัน  รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือนเรียกร้อง  ทวงถำม  ด ำเนินคดี  บังคับคดี  สืบทรัพยส์ิน  และบังคับกำร
ช ำระหนี้ด้วยจนเตม็จ ำนวนทุกอยำ่งทุกประกำร  

ข้อ  8  ในกรณีที่ผู้กู้ผดินัดผิดสัญญำกู้ดังกล่ำวและไม่ช ำระหนี้ให้แกผู่้ให้กู้  ผู้ค้ ำประกันยินยอมใหผู้้ใหกู้้หักเงินรำยได้จำกหน่วยงำนต้น
สังกัด/กรมบัญชีกลำง  และ/หรือจำกบัญชีเงินฝำกใดๆ  ของผู้ค้ ำประกันท่ีผู้ค้ ำประกันมีอยู่กับสถำบันกำรเงินใดๆ  เพื่อช ำระหนีต้ำมสัญญำนี้ได้
ทันท ี

ข้อ  9  ในวันท่ีท ำสัญญำนี้ผู้ค้ ำประกันได้ทรำบ  “ค ำเตือนส ำหรับผูค้้ ำประกัน”  ที่แนบท้ำยสญัญำนี้แล้วและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญำนี้ด้วย 
 
 ลงช่ือผู้ค้ ำประกัน   

   (1).........................................................        (2)......................................................... 

   (3).........................................................  (4)......................................................... 

   (5).........................................................  (6)......................................................... 

   (7).........................................................  (8)......................................................... 

   (9).........................................................  (10)......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

ที่...................../....................... 
ส าหรับคู่สัญญาทุกฝ่าย 
 ข้อ  1  หำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญำนี้  เป็นโมฆะหรือไมส่มบรูณ์  คูส่ัญญำตกลงยินยอมให้ถือเอำผู้ก ำหนดหรือ
เงื่อนไขอื่นๆ  ยังคงมีผลสมบรูณ์ใช้บังคับได้ต่อไป  โดยแตกต่ำงหำกจำกส่วนท่ีเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น 
 ข้อ  2  บรรดำหนังสือ  จดหมำย  ค ำบอกกล่ำวใดๆของคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งที่ส่งไปยังท่ีอยู่ของคู่สัญญำอกีฝ่ำยหนึ่งข้ำงต้นหรือท่ีอยู่ท่ี
คู่สัญญำฝ่ำยนั้นได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง  โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  ถ้ำมผีู้อยู่ในท่ีอยู่ของคู่สัญญำฝ่ำยนั้นคนใดคนหนึง่รับไว้ก็ดี
หรือคู่สญัญำฝ่ำยนั้นไม่ยอมรับก็ดี  หรือไม่มผีู้ใดยอมรับไว้แทนก็ดี  หรือส่งให้ไมไ่ดเ้พรำะคูส่ัญญำฝ่ำยนัน้ย้ำยที่อยู่ไปโดยมิแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบเป็นหนังสือถึงที่อยู่ใหม่โดยชัดแจ้งหรือท่ีอยู่ให้ไว้ค้นหำไมพ่บหรือถูกรื้อถอนท ำลำยทุกๆกรณีที่กล่ำวมำนีคู้่สญัญำทุกฝ่ำยตกลงยินยอม
ให้ถือว่ำ  หนังสือจดหมำยค ำบอกกล่ำวนั้นๆ  ได้ส่งให้ส่งให้แก่คูส่ัญญำฝ่ำยนั้นดังกล่ำวโดยชอบแล้ว 
 หนังสือกู้นี้ท ำขึ้นเป็นสำมฉบับ  มขี้อควำมถูกต้องตรงกันคู่สญัญำทั้งสำมฝ่ำยได้อ่ำน  และเข้ำใจข้อควำมในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้ว  
เพื่อเป็นหลักฐำนจึงไดล้งลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญั  ณ  วัน  เดือน  ปี  ท่ีระบุไว้ข้ำงต้น  และคู่สญัญำต่ำงเก็บรักษำไว้ฝำ่ยละฉบับ  โดยคู่สญัญำแต่
ละฝำ่ยได้รับคู่ฉบบัของหนังสือกู้นี้ในวันที่ลงนำมในสัญญำนี้แล้ว 

 
 

    ลงช่ือ....................................................................ผู้กู ้
          (...................................................................) 

 
 

    (1)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน  (2)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
             (.................................................................)                       (.................................................................) 

 
    (3)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน  (4)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
             (.................................................................)                                  (.................................................................) 
 

(5)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน  (6)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
 (...................................................................)           (...................................................................) 
 

    (7)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน  (8)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
             (.................................................................)                       (.................................................................) 

 
    (9)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน  (10)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
             (.................................................................)                                  (.................................................................) 
 
 

 
  ลงช่ือ.................................................................พยำน              ลงช่ือ.................................................................พยำน 

(.................................................................)         (.................................................................) 
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ค ายินยอมของคู่สมรส  (ใช้เฉพาะกรณีผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คูส่มรสของข้ำพเจ้ำเป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งน้ี ตำมหนังสือค้ ำประกันเงินกู้พิเศษสัญญำเงินกู้เลขท่ี
........................./........................  ลงวันท่ี...............................................และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
 
 
    (1)ลงช่ือ.................................................................คูส่มรสผู้ค้ ำประกัน    (2)ลงช่ือ.................................................................คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 
            (.................................................................)                            (.................................................................) 
 
    (3)ลงช่ือ.................................................................คูส่มรสผู้ค้ ำประกัน    (4)ลงช่ือ.................................................................คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 

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

    (5)ลงช่ือ.................................................................คูส่มรสผู้ค้ ำประกัน    (6)ลงช่ือ.................................................................คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 
(.................................................................)                            (.................................................................) 

 
    (7)ลงช่ือ.................................................................คูส่มรสผู้ค้ ำประกัน    (8)ลงช่ือ.................................................................คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 
            (.................................................................)                            (.................................................................) 
 
    (9)ลงช่ือ.................................................................คูส่มรสผู้ค้ ำประกัน    (10)ลงช่ือ...............................................................คู่สมรสผูค้้ ำประกัน 

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

                             
 

 
 

ลงช่ือ.................................................................พยำน            ลงช่ือ.................................................................พยำน 
(.................................................................)       (.................................................................) 
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     หนังสือยินยอมให้ บมจ.ธนำคำร.............................................................................สำขำ..................................................... 
       หักเงินเพื่อช ำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด 

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

................................................................................. 
 

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

เรียน ผู้จัดกำร บมจ.ธนำคำร..........................................................................................สำขำ............................................................................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ....................................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด 

หน่วย............................................................เลขท่ี...................อำยุ............ปี ปัจจุบนัอยู่บำ้นเลขท่ี....................หมู่ที.่..........ถนน............................. 
ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต......................................จังหวัด......................ยินยอมให้ บมจ.ธนำคำร........................................... 
สำขำ.................................................................หักเงินบญัชีเงินฝำกออมทรัพย์ เลขท่ี..........................................................................เพื่อสง่ช ำระ
หนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั จึงมีหนงัสือให้ควำมยินยอมฉบับนีไ้ว้กับ บมจ.ธนำคำร................................................
สำขำ............................................................ดังนี ้
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ช่วยเงินบ ำนำญ หรือเงินบ ำเหนจ็หรือเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำ
สังกัดอยู่ท้ังปัจจุบันและอนำคต ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครกูรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งช ำระหนี้ 
ช ำระค่ำหุ้นหรือเงินอ่ืน แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 

 ข้อ 2. กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเปน็ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงและได้รับบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดทีข่้ำพเจ้ำให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินของ
ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ หักเงินจำกเงินบ ำเหนจ็หรือเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงไดร้ับจำกทำงรำชกำรตำมข้อ 1.ตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศกึษำจังหวัดเลย จ ำกัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ ำนวนดังกล่ำวนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสำมัญศึกษำ- 
จังหวัดเลย จ ำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกครั้ง 

 ข้อ 3. กำรหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบ ำนำญ หรือเงินบ ำเหน็จ หรือเงนิอ่ืนใด ไม่ว่ำกรณีใดตำมข้อ 2. เมือ่ได้หักช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำร
แล้ว(ถ้ำมี) ข้ำพเจ้ำยินยอมใหห้ักเงนิดังกล่ำวส่งช ำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตำมข้อ 3. ให้มีผลตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปและข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค ำยินยอมนี้ ไม่ว่ำทั้งหมด
หรือบำงส่วนจนกว่ำข้ำพเจำ้จะไดพ้้นจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ)์ หรือพ้นภำระหนี้สินท่ีมีต่อสหกรณ)์ เว้นแต่จะไดร้ับค ำยินยอมเป็นหนังสือจำก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศกึษำจังหวัดเลย จ ำกัด 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง และได้รับตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรงตำม
เจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ หนังสือน้ีท ำข้ึน 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำ-
จังหวัดเลย จ ำกัด 
 
 
 
 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้ให้ค ำยินยอม 

            (.......................................................................) 
 
 
      ลงช่ือ.......................................................................พยำน 

            (.......................................................................) 
 
 
      ลงช่ือ.......................................................................พยำน (เจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์)) 

            (.......................................................................) 
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ที่ท ำกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสำมญัศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด 

43 หมู่ 8 ถนนมลิวรรณ ต ำบลนำอำน อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 
 
       วันท่ี................................................................... 

เรื่อง ยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั 

เรียน ...................................................................................................... 

 ข้ำพเจ้ำ.........................................................................อำย.ุ......................ปี เลขประจ ำตัวประชำชน....................................................... 
ปัจจุบันรับรำชกำรหรือท ำงำนต ำแหน่ง.......................................................................โรงเรียน.................................................................................. 
จังหวัดเลย เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั เลขทะเบียนที่.................................................ได้กูย้ืมเงินสหกรณ์-
ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด มีควำมประสงค์ใหส้่วนรำชกำรหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสำมัญศึกษำจังหวัด-
เลย จ ำกดั เพื่อช ำระหนีต้ำมเจตนำรมณ์และควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังน้ี 

 1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จำ่ยเงิน หักเงินเดือนค่ำจ้ำงเงินบ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้ำพเจ้ำพึงไดร้ับจำกทำงรำชกำรตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศกึษำจังหวัดเลย จ ำกัด แจ้งในแต่ละเดือนเพื่อส่งช ำระหนี้ และช ำระค่ำหุ้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญั
ศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกๆเดือน 

 2. กรณีที่ข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร หรือท ำงำนและได้รับเงินบ ำเหน็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินหักเงินบ ำเหน็จ  
ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั แจ้งและส่งเงินจ ำนวนนั้นให้สหกรณ์- 
ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร โดยถือว่ำหนังสือฉบับนี้เปน็หนังสือมอบอ ำนำจของข้ำพเจ้ำด้วย 

 3. กำรหักเงินดังกล่ำวตำม ข้อ 1. และข้อ 2. ข้ำงต้นไม่ว่ำกรณีใด เมือ่ได้หักช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำรแลว้ (ถ้ำมี) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หัก
เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสำมญัศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด กอ่นเป็นอันดับแรก ทั้งไม่จ ำเป็นต้องบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบ และข้ำพเจ้ำ
รับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำจะไม่คดัค้ำนหรอืโต้แย้ง หรือฟ้องร้องด ำเนินคดี หรืออ้ำงสิทธิเรียกร้องใดๆ เอำกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำ
จังหวัดเลย จ ำกัด และส่วนรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ผูจ้่ำยเงินแต่ประกำรใดท้ังสิ้น  กำรหักเงินบ ำเหน็จ ตำมข้อ 2. น้ัน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจำ้หน้ำท่ี
ผู้จ่ำยเงินหักเงินเต็มจ ำนวนที่ข้ำพเจ้ำจะพึงไดร้ับจำกทำงรำชกำร ท้ังหมดในครำวเดียวแต่ไมเ่กินจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศึกษำ
จังหวัดเลย จ ำกัด แจ้ง ณ วันที่จะจ่ำยเงินบ ำเหน็จนั้น 

 4. หนังสือฉบับนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและให้มผีลบังคับตลอดไปทุกครั้งที่ข้ำพเจ้ำได้กู้ยมืเงินหรือก่อหนี้ประเภทต่ำงๆ  
เช่น กู้เงินกู้ฉุกเฉิน กู้หุ้น กู้เงินสำมญั และกู้เงินอื่นๆ ไม่ว่ำรูปแบบใด จำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั รวมทัง้ที่กู้ผ่ำน
ทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย และข้ำพเจ้ำจะไม่ถอนค ำยินยอมทั้งหมด หรือบำงส่วน เว้นแต่จะไดร้ับควำมยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด 

 อน่ึง ในกำรน ำส่งหนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำขอมอบอ ำนำจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด  
เป็นผู้ด ำเนินกำรน ำส่งแทนข้ำพเจำ้ได้จนเสร็จกำร  และข้ำพเจ้ำจะไม่บันทึก  หรือท ำหนังสือ  หรืออ่ืนๆเพือ่ขอลดจ ำนวนเงินเงินท่ีต้องช ำระอีก 

 หนังสือฉบับนี้ท ำขึ้นในขณะที่ข้ำพเจ้ำมสีติสมัปชัญญะสมบูรณ์ดี และโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง และข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบ
ข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือท้ังหมดนี้แล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์และควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร โดยต้นฉบับหนังสือนี้ได้มอบให้ส่วน
รำชกำรที่ข้ำพเจ้ำสังกัดและส ำเนำคู่ฉบับมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั ไว้เป็นหลักฐำนด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดด ำเนินกำรตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำด้วย 
 
 
         
        ขอแสดงควำมนับถือ 
 
         
 
       ....................................................................... 

       (......................................................................) 
        ผู้ให้ควำมยินยอม/ผู้กู ้

 
 
 



13 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้หักเงนิเพ่ือท าประกันชีวิตและประกันอัคคีภัย 
 
 
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด 

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

 ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำ-
จังหวัดเลย จ ำกัดเลขทะเบียนที่............................ต ำแหน่ง...........................................สังกัดหน่วย....... ......................................
มีควำมประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด  จัดท ำประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยตำม
หลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์) ก ำหนด  เพ่ือเป็นหลักประกันกำรกู้เงินที่ข้ำพเจ้ำได้กู้จำกสหกรณ์)  และยินยอมให้สหกรณ์) หักเงินกู้
หรือเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตลอดจนเงินอื่นๆ  ที่ข้ำพเจ้ำจะได้รับจำกสหกรณ์)  เพ่ือช ำระค่ำประกันชีวิตและประกัน
อัคคีภัยตลอดระยะเวลำที่ข้ำพเจ้ำมีภำระหนี้สินกับสหกรณ์  และมอบอ ำนำจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัด
เลย จ ำกัด  เป็นผู้รับผลประโยชน์เพื่อช ำระหนี้สินที่ข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์)ทุกประกำร  อนึ่ง หำกสหกรณ์ได้หักเงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืน ตลอดจนเงินอ่ืนๆที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสหกรณ์แล้วไม่พอที่จะจ่ำยค่ำเบี้ยประกันดังกล่ำว  เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้
ข้ำพเจ้ำน ำเงินมำช ำระเบี้ยประกันแล้วแต่ข้ำพเจ้ำไม่มำช ำระ  หำกเลยเวลำไปกว่ำนี้จะท ำให้กรมธรรม์ขำดอำยุลง  ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้สหกรณ์จ่ำยค่ำเบี้ยประกันนั้นแทนข้ำพเจ้ำ โดยให้ถือว่ำเงินที่สหกรณ์จ่ำยให้ก่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ของข้ำพเจ้ำ 
และข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยจำกข้ำพเจ้ำตำมอัตรำที่สหกรณ์ก ำหนด 

 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์)  หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ข้ำพเจ้ำจะได้รับทุกปีช ำระค่ำเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ย
ประกันอัคคีภัยตำมที่บริษัท)เรียกเก็บทุกประกำร  โดยให้สหกรณ์)หักเงินดังกล่ำวเก็บไว้สหกรณ์)  เมื่อบริษัทเก็บเงินค่ำเบี้ย
ประกันมำยังสหกรณ์)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์)น ำเงินดังกล่ำวจ่ำยให้บริษัท)เพ่ือน ำไปช ำระค่ำเบี้ยประกันต่อไป 
 
 
 

          ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้ค ำยินยอม 
(.....................................................................) 

 
ลงชื่อ.....................................................................พยำน 

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

ลงชื่อ.....................................................................พยำน                                                            
(...................................................................) 
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ค าเตือนส าหรับผู้ค  าประกัน 

เงินกู้พิเศษ 
 

  ก่อนที่จะลงนำมในสัญญำค้ ำประกัน  ผู้ค้ ำประกันควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของสัญญำค้ ำประกันให้
เข้ำใจโดยชัดเจน  หำกผู้ค้ ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ  ควรปรึกษำผู้มีควำมรู้ก่อนที่จะท ำสัญญำค้ ำประกัน 
  กำรที่ผู้ค้ ำประกันลงนำมในสัญญำค้ ำประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด  เพื่อ
ค้ ำประกันหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้ำงหนี้  ผู้ค้ ำประกันจะมีควำมรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสำระส ำคัญ  ดังนี้ 
   1. ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดอย่ำงจ ำกัดไม่เกินวงเงินตำมที่ก ำหนดในสัญญำกู้ยืมเงิน 
   2. ผู้ค้ ำประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภำยในวงเงินที่ผู้กู้ค้ำงช ำระกับผู้ให้กู้ตำมสัญญำยืมเงิน  และอำจต้อง
       รับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอ่ืนๆอีกด้วย 
   3. ผู้ค้ ำประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้ 
   4. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้  ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้ำง
ช ำระ  โดยผู้ให้กู้ไม่จ ำเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอำจำกผู้กู้ก่อน 
   5. ผู้ค้ ำประกันไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลำให้แก่ผู้กู้ 
  นอกจำกท่ีกล่ำวข้ำงต้นแล้ว  ผู้ค้ ำประกันยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดต่ำงๆตำมที่ระบุไว้ในสัญญำค้ ำประกัน 
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เอกสารประกอบในการกู้เงินพิเศษ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 
---------------------------------- 

ช่ือ.................................................นำมสกลุ.......................................เลขท่ีสมำชิก......................สังกัด..................................................................... 

 ........1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประชำชน ทั้งผู้กู้และคู่สมรส (กรณีมคีู่สมรส) 

 ........2. ส ำเนำทะเบียนบำ้นท่ีมีชื่อผู้กู้และคู่สมรส (กรณีมคีู่สมรส) 

 ........3. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีมีคูส่มรส) 

 ........4. ส ำเนำทะเบียนใบหย่ำ (กรณีหย่ำร้ำง) 

 ........5. ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณคีู่สมรสเสียชีวิต) 

 ........6. บัตรประจ ำตัวประชำชน ฉบับจริงของผู้กู้  คู่สมรสผู้กู้  ผู้ค้ ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 

กรณีใช้หลักทรัพย ์

 ........1. ส ำเนำโฉนดทีด่ิน หรือ น.ส.3ก. 

 ........2. ใบประเมินรำคำท่ีดินของกรมที่ดิน (จำก สนง.ท่ีดิน) 

 ........3. หนังสือยินยอมของเจ้ำของโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. (กรณีไม่ใช่โฉนดของตนเอง) 

  ........3.1 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวเจ้ำของโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. และคู่สมรส (กรณีมีคูส่มรส) 

  ........3.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. และคูส่มรส (กรณีมีคูส่มรส) 

  ........3.3 ส ำเนำทะเบียนสมรส/ส ำเนำทะเบียนใบหย่ำ/ส ำเนำใบมรณะบัตร (ถ้ำมี) 

 ........4. หนังสือรับรองเงินเดือน เดือนปัจจุบัน 

 ........5. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง 

 ........6. รูปถ่ำยบ้ำน หรือรูปถ่ำยท่ีดิน (ที่อยู่ในโฉนดท่ีดิน หรือ น.ส.3ก.) 

 ........7. แผนที่แสดงเส้นทำงที่ตั้งของโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3ก. 

 ........8. สัญญำซื้อขำยทีด่ิน บ้ำน (เอกสำรสัญญำซื้อขำยจำกกรมที่ดนิ) 

 ........9. ส ำเนำสญัญำเงินกู้ที่ตดิภำระจ ำนอง(จำกธนำคำร) และรำยกำรส่งเงินช ำระหนี้ (STATEMENT) 

 ........10. แบบแปลนหรือพิมพ์เขียวพร้อมประมำณรำคำกำรก่อสรำ้ง 

 ........11. รำยกำรต่อเตมิที่อยู่อำศยัพร้อมประมำณรำคำกำรก่อสร้ำง 

   

  

------------------------------------------------------------ 

รายการเจ้าหน้าที่กรอกข้อมูล 

   เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับเอกสำร.........................................................(ลำยมือช่ือ) 
   (     ) จ่ำยแล้ว     (     ) ยังไม่จ่ำย  ผู้รับเงิน.............................................(ลำยมือช่ือ) 
   เอกสำรที่น ำมำไม่ครบ มดีังนี้ 
   1.................................................................................................................................... 

   2.................................................................................................................................... 

   3.................................................................................................................................... 

 


