
การเพมิจํานวนเงนิชําระรายเดอืน 
สําหรับสัญญาเงนิกู้สามญั 

 
 

หลกัเกณฑ์ในการเปลยีนแปลง 
 

การเปลียนแปลงสัญญาเงินกู้สามัญว่าด้วยเรือง  จาํนวนเงินต้นรายเดือนเงินกู้สามัญ    
สามารถดาํเนินการได้เฉพาะรายผูกู้ ้ทีประสงค์จะเพิมเงินตน้รายเดือนเท่านัน   และจะสามารถ
ดาํเนินการไดห้ากทางสหกรณ์เห็นวา่ผูกู้มี้ความสามารถในการส่งชาํระเงินตน้ทีเพิมขึน โดยคาํนวณ
ยอดจากฐานเงินเดือน,เงินค่าครองชีพ, เงินเพิมคุณวุฒิ (ถา้มี)   หัก  ค่าใชจ่้ายของผูกู้ต่้อเดือนแลว้ 
ตอ้งเป็นไปตามเกณฑเ์งินคงเหลือรายเดือน  ดงันี 

 

เอกสารประกอบการเปลยีนแปลง 

1)  หนงัสือแจง้ความประสงค ์

2)  หนงัสือรับรองรายรับ-รายจ่าย ของผูกู้ ้

3)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูกู้ ้
 

 
 
 

***ส่งเอกสารโดยวงเลบ็มุมซองด้านล่างว่า *** 
“การเพมิจาํนวนเงนิต้นชําระรายเดอืนสําหรับสัญญาเงนิกู้สามัญ” 

 

อัตราเงนิเดือนของผู้ขอกู ้ เงินได้รายเดือนคงเหลือ 
ไม่เกิน 10,000 บาท  3,000 

เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท  3,500 
เกินกว่า 15,000 บาท ถึง 20,000 บาท  4,000 
เกินกว่า 20,000 บาท ถึง 25,000 บาท  4,500 
เกินกว่า 25,000 บาท ถึง 30,000 บาท  5,000 
เกินกว่า 30,000 บาท ถึง 35,000 บาท  6,000 
เกินกว่า 35,000 บาท ถึง 40,000 บาท  7,000 
เกินกว่า 40,000 บาท ถึง 45,000 บาท  8,000 
เกินกว่า 45,000 บาท ถึง 50,000 บาท  9,000 

เกินกว่า 50,000 บาท  10,000 



 

 

 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 

การเพิ�มเงนิชําระรายเดือนสําหรับสัญญาเงนิกู้สามัญ 

 
 

เขียนที�................................................... 
 

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

 

 ตามที�   ขา้พเจา้  นาย/นาง /น.ส. (ชื�อผูกู้)้...................................... รหัสสมาชิก..................         
ได้ทาํสัญญาเงินกู้สามัญไวก้ับทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น จาํกัด      
เลขที�สัญญา ............................... 
  
 

บดันี-   ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะเปลี�ยนแปลงเพิ�มเงินชาํระรายเดือน ในสัญญาเงินกูส้ามญั
ดงักล่าว  จากเดิม ชาํระเดือนละ .............. บาท  ขอเพิ�มเป็นเดือนละ  ................  บาท 

 
 

ขา้พเจา้จึงขอทาํหนงัสือแจง้ความประสงค ์และไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 
 
 

                                                                         ลงชื�อ...........................................ผูกู้ ้
                                                                                           (.................................................) 



เงินเดือน คุณวุฒิ ค่าครองชีพ
เงินประจํา

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทน

พเิศษ
ออมสิน กรุงไทย ธกส.

สหกรณ์  (ให้

ระบุ) หรือ

อื+น ๆ

1 นายกอไก่  มีสุข xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

2 น.ส. รักดี  ปรีเปรม xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

3 นายฉลาด  คุม้ค่า xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

4 นางมานี  ชูใจ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

5 นายองอาจ  สามารถ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

6 นายใจดี  ชูใจ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

7 นางสุขใจ  ถว้นหนา้ xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

8 นายมานะ  อดทน xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

9 นายเฉลิม  รุ่งเรือง xxx-x-xxxxx-x กรุงไทย xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx xx,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx x,xxx

     ผูจ้ดัทาํ    ผูต้รวจสอบ    ผูอ้นุมตัิ

(ลงชื5อ) ......................................................... (ลงชื5อ) ............................................................... (ลงชื5อ) ...............................................................

ตาํแหน่ง......................................................... ตาํแหน่ง            หวัหนา้ส่วนการคลงั ตาํแหน่ง            ปลดั หรือ นายกฯ

วนัที5................................................................ วนัที5................................................................ วนัที5................................................................

รวม

ตวัอย่างรายละเอยีดรายการ รายรับ-รายจ่าย  ที+ออกโดยสังกดัของผู้กู้  (ย้อนหลงั 3 เดอืน)

ประเภทรายจ่าย

ตําแหน่ง

รายละเอยีดประกอบรายงานจัดทําเช็ค/ใบถอน ของพนักงาน ประจําเดอืน มกราคม  25XX

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ+น

ประเภทรายรับ

รวมรายรับลําดับ ชื+อ-สกลุ เลขที+บัญชี ธนาคาร
เงินคงเหลือเข้า

บัญชี
ระดับ




