
                     แบบคาํขอและหนงัสือกู้เงนิ                                                                                     

                     ตามโครงการสินเชือเพือช่วยเหลือผู้คําประกนั                                                     

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกกรอกข้อความ 

วนัที............................................................... 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ 
                                                                             

.ขา้พเจา้...........................................................................................................................เลขสมาชิก.............................................อาย.ุ.....................ปี   

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน      วนั/เดือน/ปี เกิด...............................  ตาํแหน่งงาน.......................................

สังกดั.................................................โทรศพัทมื์อถือ......................................................ไดรั้บเงินเดือน................................................................บาท  

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น..................................................................................................................................................................................................... 

ซึงต่อไปนี  ในหนงัสือนี  ใหเ้รียกวา่  “ ผูกู้ ้”  มีความประสงคข์อกูเ้งินตามโครงการนีจากสหกรณ์ฯ วตัถุประสงค ์ เพือ............................................. 

เป็นจาํนวนเงิน...........................................บาท (...................................................) โดยยินยอมชาํระดอกเบีย ในอตัรารอ้ยละ.............................ต่อปี 

โดยขอเสนอ หลกัประกนั / บคุคลคาํประกนั  ดงันี 

   .นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที.........................  สังกดั....................................  

   .นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที.........................  สังกดั.................................... 

   3.นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที.........................  สังกดั.................................... 

   4. จาํนาํหุ้นของขา้พเจา้ทีมีอยูใ่นปัจจบุนั จาํนวน.....................................................................บาท   (ลงชือ).............................................................. 

   5. เงินฝากประเภท.............................เลขทีบญัชี..................................ชือบญัชี...........................................................จาํนวน.............................บาท 

.  ผูกู้ต้กลงให้  กาํหนดการผอ่นชาํระ  เป็นไปตามบนัทึกการอนุมติัในสัญญานี  และตกลงจะผอ่นชาํระให้เสร็จสินทงัตน้เงินและดอกเบีย  ภายใน 

    กาํหนดดงักล่าว  หรือเมือผูกู้พ้น้จากการเป็นพนกังานของการไฟฟ้านครหลวง  หรือ  พน้สภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 

.  ในกรณีทีสหกรณ์ฯ  ประกาศกาํหนดอตัราดอกเบยีใหม่ต่างจากทีระบุในหนงัสือกูเ้งินฉบบันี  ผูกู้ต้กลงยินยอมชาํระดอกเบียตามอตัราทีประกาศ  

     ใหมด่ว้ย  และให้ถือว่าการประกาศของสหกรณ์ฯ  เป็นการแจง้ให้ผูกู้ท้ราบแลว้  โดยสหกรณ์ไม่จาํตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้ผูกู้ท้ราบอกีครังหนึง 

.  ผูกู้ ้ ขอรับรองว่า  ในขณะทียนืแบบคาํขอและหนงัสือกูเ้งินฯ  ฉบบันี  ต่อสหกรณ์ฯ    ผูกู้ ้ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  ไม่ถูกศาลสังพิทกัษท์รัพยไ์ม ่

    ว่าชวัคราวหรือเด็ดขาด  และไม่ถูกฟ้องเป็นจาํเลยในคดีลม้ละลาย  หรือ  เป็นบคุคลทีศาลมีคาํสังให้เป็นผูไ้ร้ความสามารถหรือเสมือนไร้              

     ความสามารถ  แต่ประการใด 

.  ผูกู้ไ้ดรั้บทราบ   ขอ้บงัคบั / ระเบียบ / หลกัเกณฑ ์ และประกาศเงือนไข    ว่าดว้ยการกูเ้งินและการชาํระหนีตามโครงการนีแลว้   ยินยอมรับและ         

     ปฏิบติัตามทกุประการ   และให้ถือเป็นส่วนหนึงของแบบคาํขอและหนงัสือกูเ้งินฉบบันี   หากไม่ปฏิบติัตามให้ถือวา่ผดิสัญญา  และให้หนีเป็น 

     อนัถึงกาํหนดชาํระคืนทงัหมดในทนัท ี

           ผูกู้ไ้ดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ความในหนังสือนีแลว้ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

ลงชือ.........................................................................ผูกู้ ้

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

 

ข้อมูลการพจิารณาเงินได้คงเหลือ (เฉพาะเจ้าหน้าที) 
 

เงนิได้สุทธิ    ................................................................ ......................บาท 

บวก  ชาํระหนี…..................................................................................บาท 

 ............................................................................................................บาท 

อืน ๆ.....................................................................................................บาท 

         ....................................................................................................บาท 

         ....................................................................................................บาท 

รวมเงินได้สุทธิคงเหลือ  จาํนวน..........................................................บาท 

           

บันทึกการรับเงินกู้ (ผู้กู้ เป็นผู้กรอกข้อมูล) 
 

 รับเช็คดว้ยตนเอง        โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย 

ชือบญัชี.............................................................................................................................. 

เลขทีบญัชี..................................................................สาขา................................................. 
     

            ลงชือ..........................................................................ผูรั้บเงินกู ้

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

          ลงชือ..........................................................................ผูจ้่ายเงิน 

                    วนัที....................................................................... 

คาํขอเลขที.......................  

สัญญาเลขที...................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกความเห็นและการอนุมัต ิ

 

เห็นควรอนุมติัวงเงินกู ้ ...............................................บาท  อตัราดอกเบีย..........................ต่อปี ผอ่นชาํระตน้เงินและดอกเบียของการกูเ้งิน   เป็นงวด

รายเดือน งวดละ ..........................  บาท   ตงัแต่งวดเดือน...........................................  จนกว่าจะครบตามสัญญา    ทงันีตอ้งชาํระหนีทงัหมดให้เสร็จ

สิน     ก่อนวนัเกษียณอายหุรือลาออกจาก การไฟฟ้านครหลวง  หรือพน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 

เงือนไขเพมิเตมิ 

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

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

  

                                                     

                   อนุมตัิ                                           ไมอ่นุมติั 

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

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

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

                 ประธานกรรมการ/กรรมการอาํนวยการ/ ผูจ้ดัการ     

                      วนัที........................................................  

 

             จนท.ผูด้าํเนินการ                            ผูต้รวจ / ผูร้ับมอบอาํนาจ 

 

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

    (                                                 )           (                                              )    

 วนัที........................................                 วนัที..................................... 

เอกสารประกอบการยืนกู้ 

1. ผู้กู้ 

       .   แบบคําขอและหนังสือกู้เงินตามโครงการสินเชือเพือช่วยเหลือผู้คาํประกนั 

             .   แบบบันทึกยินยอมให้หักเงินสะสมเข้ากองทุนเพือเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ 

             .   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้กู้จํานวน  ชุด (สําหรับประกอบเรืองกู้  ชุด และนําส่ง ฝทม.  ชุด) 

             .   สําเนาบัตรประจําตัวพนกังาน กฟน. หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้กู้   ทีมีลายเซ็น จํานวน    ชุด 

             .   ใบเสร็จสหกรณ์ฯเดือนล่าสุดของผู้กู้ 

             .   ใบเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้  

1.7  สําเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากทีระบุชือและเลขทีบัญชีเงนิฝากทีแจ้งให้โอนเงินกู้ เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย              

1.8  ใบยินยอมให้ ฝทม. หกัเงินได้อืนๆ  

1.9 บันทึกข้อความ ขอให้หกัเงนิได้คงเหลือน้อยกว่า  % ซึงได้ยืนต่อ แผนก บท. กฟน. และได้รับความเห็นชอบ

เรียบร้อยแล้ว 

   1.10 แผนที  สถานทีอยู่ในปัจจุบันของตนเอง  โดยจะต้องระบุรายละเอยีด ให้ครบถ้วน  ประกอบด้วย    ชือหมู่บ้าน  ชือ  

                อาคารหรือแฟลต   เลขทีบ้านหรืออาคาร   หมู่ที    ตรอกหรือซอย    ถนน  ตําบล   อาํเภอ  จังหวัด    รวมถึงระบุ 

               ทางเข้า-ออก   และจุดสังเกตสําคัญ  เพือง่ายต่อการติดต่อระหว่างสมาชิกกบัสหกรณ์ฯ  

 .  แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของบุคคลทีเป็นญาติ  หรือสมาชิกในครอบครัวทีสามารถติดต่อได้    

2. ผู้คําประกนั 

            .   หนังสือคําประกันตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 

            .  สําเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ  สําเนาบัตรประจําตัวพนกังาน กฟน.  ทีมีลายเซ็น จํานวน  ชุด 



 สหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จํากดั 

 

  

 

           
    

                                      หนงัสือสัญญาคาํประกนัเงินกู้โครงการสินเชือเพือช่วยเหลือผู้คาํประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 วนัที..............เดือน...............................พ.ศ.............. 
 

ขา้พเจา้.................................................................สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั

เลขที.........................ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที   ทาํงานประจาํในตาํแหน่ง................................

หมวด....................................แผนก.......................................กอง............................................ฝ่าย/สํานกังานเขต................................................

การไฟฟ้านครหลวง  ทีอยูปั่จจุบนั  เลขที...........................หมู่ที................ซอย.........................................ถนน................................................... 

ตาํบล/แขวง...................................อาํเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...........................................โทรศพัท์มือถือ....................................

โทรศพัทที์ทาํงาน.....................................    ซึงต่อไปในหนงัสือนี    ให้เรียกว่า   “ ผูค้าํประกนั ”      ขอทาํหนงัสือสญัญาคาํประกนั  ให้ไวแ้ก่  

สหกรณอ์อมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั  ดงัต่อไปนี 

 ขอ้  .  ตามที  นาย/นาง/นางสาว....................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ฯ  ตามแบบคาํขอและหนงัสือกูเ้งิน

โครงการสินเชือเพือช่วยเหลือผูค้าํประกัน  ลงวนัที.....................................จาํนวน................บาท(..........................................................)

กาํหนดอตัราดอกเบียร้อยละ.....................ต่อปี  ผอ่นชาํระงวดละ............................บาท  จนกว่าจะชาํระเสร็จสิน  แต่ไม่เกิน......................งวด

และผูกู้ ้ ไดรั้บเงินไปจากสหกรณ์ฯ  โดยถูกตอ้ง  ครบถว้น  แลว้นัน  เป็นหนีทีสมบูรณ์  ผูค้าํประกันยินยอมคาํประกนัเงินกู้ดงักล่าวพร้อม

ดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีนนั  จนกว่าสหกรณ์ฯ  จะไดรั้บชาํระหนีเสร็จสินตามสญัญา     

 ขอ้  .  ผูค้าํประกนัทราบวตัถุประสงค ์ ลกัษณะของมูลหนี  จาํนวนเงินสูงสุด  และระยะเวลาในการก่อหนีรายนี  ตามสัญญาขอ้  .  

ทีผูค้าํประกนัไดยิ้นยอมผกูพนัตนเขา้ทาํสญัญาคาํประกนัแลว้   

ขอ้  .  กรณีทีผูกู้ ้ ลม้ละลาย  หรือ  ตาย  หรือ  กลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือ สาบสูญ  หรือ ไป 

เสียจากถินทีอยู ่ หรือ  หาตวัไม่พบ  หรือ  ยา้ยภูมิลาํเนา  โดยมิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  หรือ  มีกรณีอืนใด    อนักระทาํให้สหกรณ์ฯ  ไม่ได้

รับชาํระหนีตามแบบคาํขอและหนังสือกูเ้งินฉบบัดงักล่าว  ตามกาํหนดเวลาทีระบุไว ้  ผูค้าํประกนัยินยอมให้ถือว่า  เป็นการผิดนัดชาํระหนี  

และมีผลให้หนีทงัหมดถึงกาํหนดชาํระในทนัที  ผูค้าํประกนัยินยอมรับผิดชาํระหนีตามหนงัสือกู ้เงิน  และหนังสือสัญญาคาํประกันนี  จน

ครบถว้น 

 ขอ้  .  ผูค้าํประกนั  ไดค้าํประกนัหนี  ตามขอ้  .  และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเรืองการส่งเงินงวดชาํระหนี  อตัราดอกเบีย  และ

การเรียกคืนเงินกูก่้อนครบกาํหนดระยะเวลาตามทีระบุไวใ้นสัญญากูเ้งินแลว้  ผูค้าํประกนัยินยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันนั  ๆ  ทุกประการ  

จนกว่า  ตน้เงิน  ดอกเบีย   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้  .  ผูค้าํประกนัยอมรับผูกพนัว่า  การพน้สมาชิกภาพของสหกรณ์ฯ  ไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผูค้าํประกนัหลุดพน้จาก

ความรับผิดตามหนงัสือสัญญาคาํประกนันี  จนกว่า  ตน้เงิน  ดอกเบีย   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี  

จะไดช้าํระครบถว้นแลว้  หรือผูกู้จ้ะไดใ้ห้สมาชิกอืน  ซึงคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควร  เขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนขา้พเจา้ 

   ขอ้  .  หากผูค้าํประกนั  เปลียนแปลง  หรือยา้ยไปจากภูมิลาํเนา  ตามทีระบุไวใ้นหนงัสือสัญญาคาํประกนัฉบบันี  ผูค้าํประกนัมี

หน้าทีแจง้ให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  หากผูค้าํประกนัมิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  ผูค้าํประกนัยินยอมรับผิดในความเสียหายใด  ๆ  ทีสหกรณ์ฯ  

ไดร้ับหรืออาจไดรั้บ  จากการละเลยไม่แจง้การยา้ยทีอยูใ่หม ่ ของผูค้าํประกนั  ดงักล่าวตามขอ้นีอีกดว้ย 

 ขอ้  .  ในกรณีทีผูค้าํประกนั  ตอ้งชาํระหนีให้แก่สหกรณ์ฯ  แทนผูกู้ ้ หลงัจากสหกรณ์ฯ  ไดส่้งหนังสือบอกกล่าวแก่ผูค้าํประกนั  

ภายใน    วนั  นบัแต่วนัทีผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหนีแลว้  ขา้พเจา้ยินยอมชาํระหนี  โดยให้นายจา้ง  ผูบ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หน้าทีผูจ้่ายเงินได ้ ราย

เดือน  และเงินอนืใดของผูค้าํประกนั  หักเงิน  ณ  ทีจ่าย  ตามทีสหกรณ์ฯ  แจง้  ส่งต่อสหกรณ์ฯ  โดยให้ถือวา่หนังสือสัญญาคาํประกนันี  เป็น

หนงัสือยนิยอม  ให้หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดของผูค้าํประกนั  จนกว่าสหกรณ์ฯ  จะไดรั้บชาํระหนีโดยสินเชิง   

 ขอ้  .  ผูค้าํประกนัขอรับรองว่า  ในขณะทาํหนงัสือสัญญาคาํประกนัฉบบันี    ผูค้าํประกนั   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย     ไม่ถูกศาลสัง

พทิกัษท์รัพย ์ ไม่ว่าชวัคราวหรือเด็ดขาด    และไม่ถูกฟ้องเป็นจาํเลยในคดีลม้ละลาย    หรือ  เป็นบคุคลทีศาลมีคาํสังใหเ้ป็นผูเ้สมือนไร้ความ-

สามารถ  แต่ประการใด 

สหกรณฯ์ไดรั้บยกเวน้ 

ไม่ตอ้งตดิอาการแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 
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ขอ้  .  ผูค้าํประกนัยินยอมให้ถือว่า  ทุนเรือนหุ้นของผูค้าํประกนั  เป็นหลกัประกนัตามสัญญานี  จนกว่าสหกรณ์ฯ   จะไดรั้บชาํระ

หนีโดยสินเชิง   

 ขอ้  .  ขา้พเจา้..........................................................................................สามี/ภรรยา  ของผูค้าํประกนั  ขอให้ความยนิยอมในการที  

สามี/ภรรยา  ของขา้พเจา้  ไดท้าํหนงัสือสัญญาคาํประกนัฉบบันี  โดยขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดดว้ยทุกประการ 

  

 ขา้พเจา้ไดอ้่าน  และเขา้ใจขอ้ความในสัญญานีโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

ลงชือ......................................................................................ผูค้าํประกนั 

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

 

                                                       ลงชือ......................................................................................สามี/ภรรยา  ให้ความยินยอม 

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

     ขา้พเจา้ ในฐานะพยาน ขอรับรองวา่ ผูค้าํประกนัไดล้งนามต่อหนา้ขา้พเจา้จริง 

 

     ลงชือ......................................................................................พยาน       ลงชือ......................................................................................พยาน 

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

คําเตือนสําหรับผู้คาํประกนั 
 

 ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคาํประกนั       ผูค้าํประกนัควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคาํประกนัให้เขา้ใจ    โดยชดัเจน  

หากมีขอ้สงสัยใด  ๆ  ควรปรึกษาผูมี้ความรู้  ก่อนทีจะทาํสัญญาคาํประกนั 

 การทีผูค้าํประกนัลงนามในสัญญาคาํประกนั  กบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั  เพือ

คาํประกนัหนีเงินกู ้ ตามแบบคาํขอและหนงัสือสัญญากูเ้งินตามโครงการสินเชือเพือช่วยเหลือผูค้าํประกนั ลงวนัที........................................

ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั  กบั  .......................................................................ผูกู้ ้ นนั  

ผูค้าํประกนัจะมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ    ดงันี 

 .  เมือตกลงยินยอม  คาํประกนัการกูเ้งินแลว้  ผูค้าํประกนัยอ่มผกูพนัตามสัญญาคาํประกนันนั  จนกวา่  สหกรณฯ์จะไดรั้บชาํระหนี 

ทงัตน้เงินคา้งชาํระ  ดอกเบีย   รวมทงัค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหนี(หากมี)  โดยสินเชิง                        

 2.  เมือผูกู้ผิ้ดนัดชาํระหนี  สหกรณ์ฯ  มีสิทธิเรียกร้องและบังคบัให้ผูค้าํประกันชาํระหนีทังหมด  ทีผูกู้ ้ค้างชาํระ  ภายหลงัจาก

สหกรณ์ฯ  ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวภายใน    วนั  นบัแต่วนัทีผูกู้ผิ้ดนดัชาํระหนีแลว้ 

 นอกจากทีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้าํประกนัยงัมีหนา้ทีและความรับผิดต่าง  ๆ  ตามกฎหมายและตามทีระบุไวใ้นสัญญาคาํประกนั 

 ขา้พเจา้(เจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ)  ไดเ้ตือน  และผูค้าํประกนั  ไดรั้บทราบคาํเตือนนีแลว้  จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

ลงชือ.......................................................................ผูค้าํประกนั 

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

 

ลงชือ.......................................................................เจา้หนา้ทีสหกรณ์ฯ 

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

 



 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเข้ากองทุนเพือเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ 

 

                                                                                  วนัที.................เดือน................................. พ.ศ. .............. 

 

                โดยหนังสือฉบบันี ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว........................................................................................ 

สมาชิกสหกรณ์ เลขที..........................สังกดั...............................ยินยอมให้  สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  หักเก็บเงินจากขา้พเจา้ใน   “โครงการสินเชือเพือช่วยเหลือผูค้าํประกนั”  

หรือ ในกรณีใดก็ตาม เป็นจาํนวนเงิน ………………. บาท(……………………………………..…………..)  

 

                 เพือนาํเขา้สะสมไวใ้น   “ กองทุนเพือเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ ”     ซึงมีวตัถุประสงค์เพือเป็น

การช่วยเหลือสมาชิกทีมีสัญญาคาํประกันเงินกู้ทีมีต่อสหกรณ์ฯ  ทงันีขา้พเจ้ามีความประสงค์ทีจะบริจาคหรือ

ยินยอมทุกประการในการมอบดอกเบียทีเกิดขึนจากเงินหักเก็บนีของขา้พเจา้  เพือสะสมไวใ้นกองทุนทีจะนาํไป

ช่วยเหลือหรือรับภาระแทนเงินกูบ้างส่วนของสมาชิกทีมีสัญญาคาํประกันเงินกู้ทีมีต่อสหกรณ์ฯ โดยให้เป็นไป

ตามหลกัเกณฑที์สหกรณ์ออมทรัพยฯ์กาํหนด 

 

                                                        ลงชือ........................................................................ 

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

                                                                        

 

 

 



แผนท ีทอียู่ปัจจุบัน (โดยละเอียด) 

 

 ชอืหมู่บ้าน/โครงการ/แฟลต/คอนโดมิเนียม...................................................................................  

ทตีงั บ้านเลขที................ตรอก/ซอย.......................... หมู่ที................ถนน............................................... 

ตาํบล/แขวง...................................อาํเภอ/เขต....................................จังหวัด...........................................  

จุดสังเกต

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

เบอรโ์ทรศัพทข์องผู้กู้.............................เบอรโ์ทรศัพทข์องบุคคลในครอบครวั......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชอื...........................................................ผู้เขียนแผนที 

        (                                              ) 

วันท.ี........................................................... 


