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ค ำขอและหนังสือกู้ปันสุข 2565 

 
 

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

 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด 
 ข้าพเจ้า......................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน.....................................................................   
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง..................................................สังกัดหรือโรงเรียน.................................................อ าเภอ........................................จังหวัดเลย  
ได้รับเงินไดร้ายเดือน ๆ ละ.............................................................บาท (เงินเดือนและค่าครองชีพ)  ขอเสนอค าขอกูป้ันสุข 2565 
 1. ข้าพเจ้าขอกูป้ันสุข 2565 จากสหกรณ์ฯ จ านวน.............................................บาท (..............................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังนี ้ ........................................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................................................................... 

2. ผู้กู้ตกลงว่าจะช าระหนี้เป็นงวดรายเดือนจ านวน..................งวด ตามจ านวนเงินกู้ที่ผู้กูไ้ดร้ับครั้งหลงัสุดและตามอตัราทีส่หกรณ์
ก าหนดภายในสิ้นเดือนของทุกเดอืน  โดยตกลงช าระคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย  หากผู้กู้ท าผิดระเบียบข้อบังคับอัน
เกี่ยวกับการควบคมุหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ย
โดยทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว ้

 3. ผู้กูย้ินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรอืเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจ านวนในข้อ 2  
เพื่อส่งต่อสหกรณ ์
 4. ผู้กู้ยินยอมท่ีจะช าระหนี้เงินกู้หลังจากการหักช าระในข้อ 3 ด้วยการหักผ่านธนาคาร(บัญชีเงินเดือน)  
 5. ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยทีผู่้ให้กู้ก าหนด โดยการคิดดอกเบี้ย ผู้ให้กู้คดิดอกเบี้ยเปน็รายวันจากเงินต้นที่ค้างช าระ  
ซึ่งอัตราดอกเบีย้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์

 6. ผู้กู้ยินยอมท าประกันชีวิตเพื่อค้ าประกันสินเชื่อตามวงเงินท่ีขอกู้จากสหกรณ ์

 7. ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรบัผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของผู้ให้กู้ที่ก าหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ 
รวมทั้งหากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมภายหน้าด้วย ซึ่งผู้ให้กู้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 

 8. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดี ผู้กูย้ินยอมชดใช้ค่าเสยีหาย ค่าติดตามทวงถามตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่ผู้ให้กูโ้ดยครบถ้วน 

 9. ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือเงินกู้น้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ที่ท าหนังสือแล้ว 

 
 
 
       ..............................................................ผู้ขอกู้ 

       ..............................................................พยาน 

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

       ..............................................................พยาน 

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

 

 

 

 

รับที่........................................................ 
วันที่............../......................../……........ 

 

หนังสือกู้ท่ี ปส................../.................. 
วันที่............../......................../……....... 
บัญชีเงินกู้ท่ี........................................... 

ค ำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว ้

ในแบบค าขอกู้นี้ ด้วยลำยมือของตนเอง โดยถูกต้องและ
ครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์จะไมร่ับพิจารณา 
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     (ต้องลงลายมือในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์) 

ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
วันท่ี............................................................... 

 ข้าพเจ้าได้พิจารณาความความรูเ้ห็นตามที่ได้สอบถามแล้ว  ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี ้
(1)  ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์อาจถูกออกจากราชการหรือไม่........................................................................................ 
(2)  ผู้กู้มีหนี้สินภายนอกเป็นจ านวนมากหรือไม่................................................................................................................. 
(3)  ขอรับรองว่าข้อความทีผู่้กู้กรอกมานี้เป็นความจริงทุกประการ.................................................................................... 
(4)  ข้อช้ีแจงอื่นๆ............................................................................................................................................................... 
 

ลายมือช่ือ............................................................. 
         (.............................................................) 

                ต าแหน่ง................................................................ 
        (รำยกำรต่อไปนี้เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์กรอกเอง) 
       จ ำนวนเงินกู้.........................................บำท 

 

รำยละเอียดเงินกู้ปันสขุ 2565 

เงินได้รำยเดือน วงเงินกู้ รับจริง 

   
1.   ผู้ขอกู้เคย/ไม่เคย ผิดนัดการสง่เงินงวดช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 

2. ข้อช้ีแจงอื่นๆ.................................................................................................................................................................................................... 
                 เห็นควรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 

     ...................................................เจ้าหน้าท่ี 

    ................./................./............... 
        เห็นควรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
    .................................................ประธาน/รองประธาน/ผูจ้ัดการ/ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 

   ................./................./................ 
 ข้าพเจ้าผู้ขอกู้มอบอ านาจให้...................................................................................ต าแหน่ง......................................................................... 
สังกัดหรือโรงเรยีน....................................................................อ าเภอ....................................จังหวัดเลย เป็นผูร้ับเงินกู้ตามหนังสือกู้แทนข้าพเจ้า 

       ...............................................................ผู้กู ้
       ...............................................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 

       ...............................................................พยำน 

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

       (..............................................................) 
 
 ข้าพเจ้า....................................................................................................ไดร้ับเงินกู้  จ านวน...............................................................บาท 

 (.........................................................................................)  ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี ....................../....................../................... 
 
 

           ..........................................................................ผู้รับเงิน 
 
 

      

     จ่ายเงินถูกต้องแล้ว ................................................................. ..........เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน  

          ...................../........................../......................... 
 

 

 

 

บัตรผู้มอบอ ำนำจรับเงิน 
บัตรข้าราชการ เลขท่ี............................................... 
บัตรประชาชน เลขท่ี................................................ 

ค ำเตือน 
ถ้าท่านมอบอ านาจให้ผู้อื่นรับเงินแทนโปรด
ฝากบัตรประจ าตัวของท่านไปกับผู้รับเงินแทน
ท่านด้วย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
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หนังสือยินยอมคู่สมรส 

ท าท่ี............................................................... 

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

 ข้าพเจ้า............................................................................. อายุ........................ปี เลขประจ าตัวประชาชน................................................... 

อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.................... ต าบล............................................ อ าเภอ............................................ จังหวัด.................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................. หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

 ซึ่งเป็น          สามี          ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้)............................................................................................................ 

ขอท าหนังสือฉบับนี้ข้ึนไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผู้กู้  เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมหรือหนังสือ
สัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรพัย์ครูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  สัญญาเงินกูป้ันสุข 2565  สัญญาเลขท่ี....................... 

 การใดที่ผู้กูไ้ด้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรพัย์ครูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าไดเ้ป็นลูกหนี้ร่วม  เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

        (ลงช่ือ)......................................................................สามี/ภรรยา 

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

             ผู้ให้ความยินยอมและลูกหนีร้่วม 

 

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

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

 

การรับรองสถานภาพของผู้กู ้

1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา(ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า  และลายมือช่ือผู้ให้ความยินยอมเป็นลายมือช่ือจริง   
โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมใหข้้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสญัญาเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  หากเกิด
ความเสยีหายอย่างใดขึ้น  ข้าพเจา้ขอเป็นผู้รับผิดชอบท้ังในคดีแพ่งและคดีอาญา 
 
2. กรณีไม่มีคูส่มรสลงนามให้ค ายนิยอม  เนื่องจากข้าพเจ้ามสีภาพดังนี้           โสด          หย่า          หม้าย 
 

          (ลงช่ือ).....................................................................ผู้กู/้ผูร้ับรอง 

                  (....................................................................) 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำน 

(ส ำหรับผู้กู้) 

 

ที่ท างาน..................................................................... 

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

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด(หน่วยจ่ายเงินเดือน).................................................................................................... 

 ข้าพเจ้า (ผู้กู้)....................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน....................................................................................
ต าแหน่ง.............................................. สังกัด...................................................ต าบล..................................... อ าเภอ..................................จังหวัดเลย   

มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ........................ปี .......................เดือน (นับจากวันที่ยื่นกู้)  ได้รับเงินเดอืน เดือนละ............................................บาท 

และมเีงินได้อื่นจากต้นสังกัดเดือนละ.......................................บาท ได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากดั หนังสือ
สัญญากู้ท่ี ปส................................ โดยยินยอมใหห้น่วยงานต้นสังกดัหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบัจากทางราชการ/หน่วยงาน
ที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนีต้ามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงนิต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี ้
และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสญัญากู้เงินและสญัญาค้ าประกันไดเ้ต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และใน
กรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้ามี
สิทธิไดร้ับจากหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อช าระหนีด้ังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 กรณีที่ข้าพเจ้าลาออกหรือเกษยีณอายุราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูม้อี านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงาน หักเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานท่ีข้าพเจ้ามสีิทธิไดร้ับ เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 
 อน่ึง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามความในข้อ 30 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน  
พ.ศ.2550 และความในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการหักเงินเดือนบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ให้แก่สวัสดกิารภายใน
ส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2553 ซึ่งข้าพเจ้าไดร้บัทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มเีงื่อนไข
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 

      ลายมือช่ือ.............................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้ 

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

 

      ลายมือช่ือ.............................................................พยาน 

       (............................................................) 
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     หนังสือยินยอมให้ บมจ.ธนาคาร.............................................................................สาขา..................................................... 
       หักเงินเพื่อช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 

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

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

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

เรียน ผู้จัดการ บมจ.ธนาคาร..........................................................................................สาขา............................................................................. 
 
 ข้าพเจ้า....................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 

หน่วย............................................................เลขท่ี...................อายุ............ปี ปัจจุบันอยู่บา้นเลขท่ี....................หมู่ที่...........ถนน............................. 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด......................ยินยอมให้ บมจ.ธนาคาร........................................... 
สาขา.................................................................หักเงินบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขท่ี..........................................................................หรือบัญชีอ่ืนท่ี
ข้าพเจ้าไดร้ับเงินเดือน  หรือค่าจ้างประจ า  หรือเงินอ่ืนท่ีได้รับจากตน้สังกัด เพื่อส่งช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย 
จ ากัด จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีไว้กับ บมจ.ธนาคาร................................................สาขา............................................................ดงันี้ 
 ข้อ 1. ยนิยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้ช่วยเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหนจ็หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้า
สังกัดอยู่ท้ังปัจจุบันและอนาคต ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครกูรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งช าระหนี้ 
ช าระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืน แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากดั แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเปน็ข้าราชการหรือลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดทีข่้าพเจ้าให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหนจ็หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงไดร้ับจากทางราชการตามข้อ 1.ตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศกึษาจังหวัดเลย จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษา- 
จังหวัดเลย จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงนิอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมือ่ได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการ
แล้ว(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมใหห้ักเงนิดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3. ให้มีผลตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนจนกว่าข้าพเจา้จะไดพ้้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณฯ์ หรือพ้นภาระหนี้สินท่ีมีต่อสหกรณฯ์ เว้นแต่จะไดร้ับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศกึษาจังหวัดเลย จ ากัด 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง และได้รับตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ หนังสือน้ีท าข้ึน 1 ฉบับ เพื่อเก็บไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา-
จังหวัดเลย จ ากัด 
 
 
 
 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 

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

            (.......................................................................) 
 
 
      ลงช่ือ.......................................................................พยาน (เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ) 
            (.......................................................................) 
 



ปส 6 

 

 

 

 

ขอรับเงินกู้เพื่อช ำระค่ำเบี้ยประกันชีวิตเพื่อค้ ำประกันสินเชื่อ 

  ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณอ์อมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  หนังสือสญัญากู้ท่ี ปส.................................   
โดยข้าพเจ้ายินยอมท าประกันชีวิตเพื่อค้ าประกันสินเช่ือตามทีส่หกรณ์ก าหนด  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ช าระค่าเบี้ยประกันเอง  และหากปีใดข้าพเจ้ามิได้
ช าระค่าเบี้ยประกันตามทีส่หกรณเ์รียกเก็บ  (รวมถึงค่าเบี้ยประกันส าหรับเงินกู้ประเภทอื่นที่ข้าพเจ้ามตี่อสหกรณ์ด้วย) ข้าพเจ้ายินยอมให้ค่าเบี้ย
ประกันดังกลา่วเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ดังกล่าวด้วย   
  ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงขอรับเงินกู้จากสัญญาเงินกู้เลขท่ี ปส..................................  เพื่อช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อค้ าประกัน
สนิเช่ือรายปไีปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิ้น   
 

      ลายมือช่ือ.............................................................ผู้ขอรับเงินกู้ (ผู้กู้) 

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

 

      ลายมือช่ือ.............................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปส 7 

เอกสำรประกอบกำรยื่นกู้ปันสุข 2565 

ชื่อผู้กู้............................................................................................. ..................เลขทะเบียน............................................ 

เอกสำรประกอบกำรกู้ของผู้กู้ 

 1. ค าขอกูป้ันสุข 2565 

 2. ส าเนาบัตรประชาชน (หากใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ ต้องใช้ทะเบียนบ้านแนบเพ่ิม) 

 3. ส าเนาทะเบียนสมรส 

 4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรส 

 5. กรณีผู้กู้สถานะหย่า/คู่สมรสเสียชีวิต แนบส าเนาเอกสารประกอบ 

 6. สลิปเงินเดือนผู้กู้ พร้อมประทับตราหน่วยงาน ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บังคับบัญชา 

 7. หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักบัญชีเงินฝากธนาคาร(บัญชีเงินเดือน) 

 หมำยเหตุ 

 1.ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองตนเอง 

 2.การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายมือชื่อตรงกันทั้งหมด 

 3.บัตรประจ าตัว  จะต้องไม่หมดอายุในวันที่รับเงินกู้ 

 4.การแก้ไขข้อความให้ขีดเส้นทับแล้วให้ผู้กู้ลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไขนั้น ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 

 


