
 
 
 
 
 
  

      หนังสือขอกู้เงินพิเศษ  
      เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 

 

  เขียนที่………………….……….………..……….…..……..……… 
  วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ .…………… 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

ข้าพเจ้า................................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน --
--  อายุ..……..……….…ปี  ทะเบียนสมาชิกเลขที่ …………………….….....…   (  ) ข้าราชการ    
(  ) ลูกจ้างประจ า    (  ) อื่น ๆ ............................... ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ .......................................... ปัจจุบัน
ต าแหน่ง ……………………………………....….……..…  ระดับ ....................... เงินเดือน…………….…….……..…….…บาท    
สังกัด....................................................................... สถานะภาพ       โสด       สมรส        หม้าย หย่า                     
ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ .................... หมู่ท่ี .................. ซอย ..................................... ถนน ....................................  
ต าบล/แขวง ........................................  อ าเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ..................................... 
รหัสไปรษณีย์ .......................... โทรศัพท์ …………………….…………..………   มือถือ…………………………….….….….…… 
E-Mail…………………………….. ID Line……………………….………….  ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือพิจารณาดังนี้ : - 

ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษ จ านวน ………………………………………….………..…….บาท 
(…………….……………….………………………………………………) เพ่ือวัตถุประสงค์ 
   (1) ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง   
   (2) ซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม   
   (3) ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย 
   (4) ไถ่ถอนจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด เพ่ือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ 
   (5) ซื้อที่ดินเปล่าและปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
   (6) เพ่ือปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
   (7) ไถ่ถอนจ านองท่ีดินเปล่า จากสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่น  

  และปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง    

(โปรดกรอกรายละเอียดข้างล่างตามวัตถุประสงค์ท่ีขอกู้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ลงชื่อ .........................................................ผู้กู้ 
            (..................................................................) 

 
 

ค าเตือน ผู้ขอกูก้รอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
ขอกูน้ี้ โดยถูกตอ้งครบถว้น และหลกัฐานทีป่ระกอบค าขอกู้
ต้องรับรองส าเนาทุกแผ่น 
การขดู ลบ ตอ่เติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอย่างอื่นในค าขอกู้ 
ย่อมไม่สมบูรณ ์เวน้แตจ่ะท าโดยผู้ขอกูเ้อง และลงลายมือชื่อ
ก ากับไว ้

เลขที่รับ................................................. 
วันที่............./......................./................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ........................................ 

สัญญาเลขที่…….……………..………………. 
ลงวันที่.......... /……………..…/……………. 
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 2. หลักประกันในการกู้ยืม 

     2.1 โฉนดท่ีดิน /น.ส.3 ก.  เลขที่.............................. ระวาง ................................................................  
เลขที่ดิน................................... หน้าส ารวจ.............................. เล่ม.............................. หน้า................................ 
ต าบล/แขวง....................................... อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด........................................... 
จ านวนเนื้อท่ี..............ไร่...................งาน...................ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ..............................บาท  
เป็นเงิน.......................................................................บาท  
เป็นกรรมสิทธิ์ของ........................................................................เกี่ยวข้องเป็น..................................................... 

   2.2  อาคารสิ่งปลูกสร้างเลขที่.....................หมู่ท่ี................... ตรอก/ซอย......................................... 
ถนน.......................................  ต าบล/แขวง.............................................. อ าเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด...................................................... เป็นบ้าน/ตึกแถว.......................ชั้น  ตั้งบนโฉนดท่ีดิน/น.ส.3ก. เลขที่
....................................... ระวาง ................................................................ เลขท่ีดิน ........................................... 
หน้าส ารวจ ........................................ เล่ม ........................................... หน้า .......................................................
ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .........................................  
จ านวนเนื้อท่ี ..............................ไร่..............................งาน...........................ตารางวา  
ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง .......................................................................บาท เป็นเงิน  
(รวมราคาประเมินมูลค่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน.......................................................................บาท)  

 

ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษของสหกรณ์เพื่อ.............................................................. 
จ านวน ……………………..……….….บาท (…………….………………………….…..………………………) และถ้าข้าพเจ้าได้รับ
อนุมัติเงินกู้พิเศษ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะใช้คืนจะใช้คืนต้นเงินกู้ เป็นเงินต้นคงท่ีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศ
ของสหกรณ์ เป็น จ านวน ..............................  งวด  (ไม่เกินสามร้อยหกสิบงวด)  

เงินต้นเท่ากันทุกงวดพร้อมดอกเบี้ย    งวด โดยจะช าระเงินต้นไม่ต่ ากว่า     บาท 
(..................................................................................................) 

 

ข้อ 4. ในขณะนี้ ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม........................หุ้น เป็นเงิน....................................บาท 
(..................................................................................................) 

ข้อ 5. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการขอกู้พิเศษท่ีเป็น
ทรัพย์สินท่ีจะขอกู้ครั้งนี้ คือ 

 5.1 ท่ีดินเพื่อจ านองเป็นประกัน ต้องเป็นท่ีดินที่ปลอดภาระจ านองรายอื่น 
 ท่ีดินโฉนดเลขท่ี................................ ระวาง........................................... เลขท่ีดิน.............................

หน้าส ารวจ........................ เล่ม.............................. หน้า................................ ต าบล/แขวง.................................... 
อ าเภอ/เขต........................................... จังหวัด...................................... จ านวนเนื้อท่ี................ไร่................งาน
.........................ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ...............................บาท เป็นเงิน....................................บาท 
(.....................................................................................) เป็นกรรมสิทธิ์ของ.......................................................... 
เกี่ยวข้องเป็น..................................................................... 

       ลงชื่อ .........................................................ผู้กู้ 
            (..................................................................) 
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 5.2 ท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่................... หมู่ท่ี................. ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน..................................... ต าบล/แขวง........................................ อ าเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด................................................. เป็นบ้าน/ตึกแถว....................ชั้น    
รูปแบบอาคาร        ไม้      ครึ่งตึกครึ่งไม้     ตึก 

 

สิง่ปลูกสรา้งตั้งอยู่บนท่ีดินโฉนดเลขท่ี......................... ระวาง................................. เลขที่ดิน................................ 
หน้าส ารวจ......................... เล่ม............................... หน้า.............................. ต าบล/แขวง.......................................
อ าเภอ/เขต.................................................. จังหวัด.................................................. จ านวนเนื้อท่ี....................ไร่
................งาน.....................ตารางวา ราคาประเมินตารางวาละ...............................บาท เป็นเงิน.......................... 
.....................................บาท (..............................................................................................) 
ราคาประเมินส่ิงปลูกสร้าง............................................................................บาท  
รวมราคาประเมินมูลค่าท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นเงิน....................................................บาท  
เป็นกรรมสิทธิ์ของ.................................................................... เกี่ยวข้องเป็น....................................................... 

 ข้อ 6. ในเวลานี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 

 ข้อ 7. ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะท าหนังสือสัญญากู้  ส าหรับเงินกู้พิเศษ  ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ 8. ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้  ข้าพเจ้าได้รับค ายินยอมจากคู่สมรส และได้ท าค ายินยอมให้ไว้เป็น
หลักฐานในท้ายหนังสือค าขอกู้เงินพิเศษนี้  ด้วย 

 ข้อ 9. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในหนังสือขอกู้นี้ รวมท้ังท่ีอยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์และท่ีอยู่
โปรแกรมแอพพิเคชั่น (Line) เป็นท่ีอยู่ในการจัดส่งเอกสาร หนังสือ ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า กรณีสหกรณ์ฯได้ส่ง
หนังสือ เอกสารหรือข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์เป็นการส่งไปกับข้าพเจ้าโดยชอบแล้ว 

 ข้อ 10. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้รับผิดในค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ไม่ว่าทางโทรศัพท์ 
จดหมาย หรือทาง อิเลก็ทรอนิกส์ไม่น้อยกว่าครั้งละ 200 บาท 

 ข้อ 11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีให้ไว้เป็นความจริงทุกประการและจะให้ความร่วมมือแก่
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือบุคคลอื่นซึ่งสหกรณ์มอบหมายให้ตรวจสอบและท ารายงานประกอบการ
พิจารณาเกี่ยวกับค าขอกู้พิเศษรายนี ้
 
 

 
 
 

        ลงชื่อ .........................................................ผู้กู้ 
            (..................................................................) 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาไม่ต่ ากว่าระดับ 7 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้บงัคับบัญชาของนาย/นาง/น.ส. .....................................................................................
ขอรับรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ขอกู้ ดังนี้ 
 (1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในค าขอกู้นี้  เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
    จริง      ไม่จริง 
 (2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจ าหรือไม่ 
    มี      ไม่มี 
 (3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่ 
    มี      ไม่มี 
 (4) หากผู้ขอกู้ได้รับอนุมัติให้กู้  ผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือนเพียงพอส าหรับช าระหนี้ให้สหกรณ์ฯ  หรือไม่ 
    มี      ไม่มี 
 (5) ข้อชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี).................................................................................................................................. 
 

               ลงชื่อ........................................................................ผู้บังคับบัญชา 
            (........................................................................) 
             ต าแหน่ง...................................................................... 

 
************************************************************************************************************************************ * 

 
ค ายินยอมของคู่สมรส 

  เขียนที่………………….……….………..……….…..……..……… 
  วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ .…………… 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/น.ส. ............................................................เป็นคู่สมรสของ....................................... 
......................................................... ยินยอมให้นาย/นาง/น.ส. ................................................................................... 
กู้เงินพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ตามหนังสือขอกู้เงินพิเศษ  จ านวน  
......................................................................... บาท (................................................................................................) 
 

     (ลงชื่อ)...............................................................สามี/ภรรยา  ผู้ให้ค ายินยอม 
                     (...............................................................) 
       

     (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
             (...............................................................) 
 

     (ลงชื่อ)................................................................พยาน 
             (...............................................................) 

 
 
 



พค 5/5 
 (ส าหรับคู่สมรสของผู้กู้) 

 
หนังสือให้ความยินยอมท านิติกรรม 

  เขียนที่………………….……….………..……….…..……..……… 
  วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ .…………… 

   ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. .........................................................................  อายุ........................ปี 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ................................................................ออกโดย..............................................
วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ................................. อยูบ่้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี............ 
ตรอก/ซอย.................................. ถนน.................................... ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...........................................................  ยินยอมให้ 
นาย/นาง/น.ส. .......................................................................................................ซึ่งเป็นสามี/ภรรยาของ
ข้าพเจ้าท านิติกรรม ประเภท ................................................................................... ตามท่ีดินโฉนด/น.ส.3ก.  
เลขที่........................................... ระวาง .................................................. เลขท่ีดิน ...................................... 
หน้าส ารวจ ......................... เล่ม ........................ หน้า ....................... ต าบล/แขวง ....................................... 
อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .........................................  ไดต้ามความประสงค์จนเสร็จการ 
เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้า ได้ลงลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นส าคัญ  ต่อหน้าพยาน 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................สามี/ภรรยา  ผู้ให้ค ายินยอม 
                        (...............................................................) 
       
 

(ลงชื่อ).............................................................พยาน    (ลงชื่อ).............................................................พยาน 
         (...............................................................)                 (...............................................................) 

      

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ลายมือชื่อท่ีให้ค ายินยอมในการท านิติกรรมในครั้งนี้เป็นสามี/ภรรยา
ของข้าพเจ้าจริง หากเกิดความเสียหายประการใด  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบเองท้ังสิ้น  จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญ ต่อหน้าพยานแล้ว 
 
     (ลงชื่อ)...............................................................สามี/ภรรยา  ผู้รับรอง 
                    (.................................................................) 

 
 
 
 

 
 



(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  
ส าหรับผู้กู้ 

 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินช าระหนี้ 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 

  เขียนที่………………….……….………..……….…..……..……… 
  วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ .…………… 

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ...................ปี  เลขประจ าตัวประชาชน 
…………………………………………….…………….…………  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ่............................... หมู่ที่ ...................         
ซอย ..................................... ถนน .............................................. ต าบล/แขวง .....................................................  
อ าเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ............................ มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ
หักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้
ความยินยอมไว้กับส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
ได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และ
ส่งช าระหนี้, ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์        
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอม
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครอง   
ท้องถิ่น จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือ 
นี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ   
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาด้วย
หมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 

หนังสือนี้ท าขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่
ข้าพเจ้าและฉบับที่สามเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 

ลงชื่อ .................................................................. ผู้กู้    ลงชื่อ ................................................................. พยาน 
       (....................................................................)        (..................................................................)  

                              ลงชื่อ ................................................................ พยาน 
           (.................................................................)     
  



(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  
ส าหรับผู้กู้ 

 

หนังสือยินยอมให้ตดิตามทวงถามหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  

 

  เขียนที่………………….……….………..……….…..……..……… 
  วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ .…………… 

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

………………………………………………………………  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ................................... หมู่ท่ี ..................  
ซอย .................................. ถนน ................................................ ต าบล/แขวง .................................................  
อ าเภอ/เขต ........................................... จังหวัด ............................................... เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกที ่....................................... ข้าพเจ้ายินยอมให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ,ผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด,ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้,ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และ
ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้  
พ.ศ.2558 กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

1. คู่สมรส   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
2. บุตร    เบอร์โทรศัพท์......................................... 
3. บิดา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
4. มารดา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
5. ผู้บังคับบัญชา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
6. ผู้มีหน้าท่ีในการหักเงิน เบอร์โทรศัพท์......................................... 
7. บุคคลอื่น (ระบุ).....................................................................เกี่ยวข้องเป็น................................

เบอร์โทรศัพท์.................................................. 
 
 เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้กู้ ลงชื่อ ...................................................... พยาน 
    (...................................................................)  (................................................................) 
      
 

    ลงชื่อ ....................................................... พยาน 
    (................................................................) 
            
 

 



แผนท่ีสังเขปแสดงทีต่ั้งของที่ดินและสิ่งปลกูสร้างที่จะน ามาจ านองเป็นหลักประกันเงินกูก้ับสหกรณฯ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 

 

ผู้ขอกู้ได้ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนในอัตราเดือนละ ….……………..….……. บาท   ขณะนี้ผู้ขอกู้มีหุ้นใน
สหกรณ์รวมเป็นเงินท้ังสิ้น …………………….…………………..บาท      ผู้กู้มีหนี้อยู่กับสหกรณ์  ดังต่อไปนี ้            
[  ] สามัญ ....……………….………………………….….…………… บาท        [  ] ฉุกเฉิน …….……….………………….. บาท         
[  ] พิเศษ  ................................................. บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.…….…….………………………………………….บาท 
ผู้กู้ช าระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน      [  ] ต่อเนื่อง       [  ] ไม่ต่อเนื่อง  ข้อชี้แจงอื่น ๆ …………………….…………… 
 
  

(ลงชื่อ).................................................................เจ้าหน้าท่ี 
       (....................................................................) 

 

                (ลงชื่อ).................................................................หน.ง./หน.ฝ. 
            (....................................................................) 
 
 
                (ลงชื่อ)................................................................ ผช.ผจก./ ผจก. 
            (....................................................................) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

มติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ ......... ครั้งที ่…......../…..…….....  

เมื่อวันท่ี……………..../……………………......./…..……........ 

อนุมัต.ิ.......................................................................... บาท 

ลงช่ือ......................................................... เลขานุการ 

ลงช่ือ.......................................................................ผู้จัดการ 
 



 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการขอกู้เงินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

1. วัตถปุระสงค์ในการกู้: ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
 ซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม 

 ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย 
 ไถ่ถอนจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างหรือห้องชุด เพ่ือเป็นกรรมสิทธิ์

ของผู้กู้ 
 ซื้อที่ดินเปล่าและปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
 เพ่ือปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง 

 ไถ่ถอนจ านองท่ีดินเปล่า จากสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่น  
  และปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง 

 

ชื่อโครงการ/หมู่บ้าน........................................................................ ราคาซื้อ...........................................บาท 
เงินมัดจ า.....................................................บาท  จ านวนเงินท่ีขอกู้.........................................................บาท 
(.........................................................................................) ระยะเวลาท่ีขอผ่อนช าระ............................ปี 

2. หลักประกัน 
 

 
 

 

 

 

 

3. รายละเอียดผู้กู้ 
 3.1 ชื่อผู้กู้........................................................... เช้ือชาติ.................. สัญชาติ.................. อายุ.................ปี 

ประเภทบัตร :    บัตรประจ าตัวประชาชน   บัตรข้าราชการ/ลูกจ้าง อื่น ๆ ...................................... 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ............................................................ ออกโดย.................................................
วันออกบัตร.............................................. บัตรหมดอายุ................................................ 
บัตรข้าราชการ/ลูกจ้าง/อื่นๆ............................................................................................................................... 
ออกโดย........................................ วันออกบัตร................................... บัตรหมดอายุ......................................... 
วัน/เดือน/ปีเกดิ..................................... ชื่อบิดา/มารดา.................................................................................... 

 3.2 ผูกู้้จบการศึก.............................................เป็น    ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า     เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 
ต าแหน่ง...................................................... เงินเดือน......................... บาท วันท่ีเร่ิมท างาน..............................
อายุการท างาน..........................ปี 
 

        ลงชื่อ .........................................................ผู้กู้ 
            (..................................................................) 

 
 

โฉนดเลขที่..........................................ต าบล................................. 
อ าเภอ...............................................จังหวัด................................. 
เนื้อที่.....................ไร่..........................งาน.............................ตรว. 
อาคารเลขที่...........................อาคารแบบ..................................... 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์............................................................................... 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความสัมพันธ์กบัผู้กู้เป็น....................................... 

ห้องชุดเลขที่...........................ชั้นที่...............เนื้อที่.....................ตรม. 
ชื่ออาคารชุด...........................................ห้องชุดแบบ.......................... 
ต าบล.............................................อ าเภอ........................................... 
จังหวัด................................................................................................. 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์..................................................................................... 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีความสัมพันธ์กบัผู้กู้เป็น.............................................. 
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 3.3 ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่........................... หมู่................... ตรอก/ซอย........................................... 
ถนน.............................................. ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต......................................
จังหวัด............................................. โทรศัพท์ท่ีบ้าน.................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่........................................... หมู่.................... ตรอก/ซอย..............................................
ถนน............................................. ต าบล/แขวง........................................ อ าเภอ/เขต.......................................
จังหวัด............................................. โทร(มือถือ).......................................... E-Mail……………..…………………… 

 3.4 สถานะภาพ :       โสด       สมรส    สมรสไม่จดทะเบียน      หย่า        แยกกันอยู่ หม้าย 
   ชื่อคู่สมรส................................................................ เช้ือชาติ................... สัญชาติ...............................

อายุ............................ปี เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ..................................................................................... 
ออกโดย.................................... วันออกบัตร.................................... บัตรหมดอายุ............................................. 
บัตรข้าราชการ/ลูกจ้าง/อื่นๆ............................................................................................................................... 
ออกโดย.................................... วันออกบัตร.................................... บัตรหมดอายุ............................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด................................................... ชื่อบิดา/มารดา...................................................................... 

 3.5 จ านวนบุตร....................................คน  ชาย.............................คน  หญิง.................................คน  
บุตรท่ียังไม่เข้าโรงเรียน.......................คน บุตรท่ีก าลังเรียน.......................คน       ค่าใช้จ่ายประจ า เดือนละ
.............................................บาท (...........................................................................) 

 3.6 อาชีพของคู่สมรส ประเภทอาชีพธุรกิจ : รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ   รับจ้าง
 อิสระ          อื่นๆ (ระบุ)........................................... รายได้ประจ าเดือนละ....................................บาท 

ต าแหน่ง..................................................... เงินเดือน.............................บาท อายุการท างาน..........................ปี 
สถานท่ีท างาน...................................................... เลขที่...........................ตรอก/ซอย........................................ 
ถนน........................................ ต าบล/แขวง.............................................. อ าเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด..................................... โทรศัพท์ท่ีท างาน..................................... โทร(มือถือ)....................................... 

4. ภาระหนี้สินส่วนตัวของผู้ขอกู้และคู่สมรส ท่ีมีอยู่ ปัจจุบัน (ให้กรอกตามความเป็นจริง) 
 4.1 ..................................................................................... เป็นเงิน....................................................บาท  

ช าระเดือนละ........................................ บาท ช าระแล้วเสร็จปี พ.ศ. ............................. 
 4.2 ..................................................................................... เป็นเงิน....................................................บาท  

ช าระเดือนละ........................................ บาท ช าระแล้วเสร็จปี พ.ศ. ............................. 
 4.3 ..................................................................................... เป็นเงิน....................................................บาท  

ช าระเดือนละ........................................ บาท ช าระแล้วเสร็จปี พ.ศ. ............................. 
 
 
 
        ลงชื่อ .........................................................ผู้กู้ 
            (..................................................................) 
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5. การติดต่อกับผู้ขอกู ้

หากสหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นต้องติดต่อกับผู้ขอกู้ ตลอดจนการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา
การผ่อนช าระ ขอให้ติดต่อกับนาย/นาง/น.ส.....................................................................................................     
5   ท่ีบ้าน ท่ีท างาน       อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................................................................... 
เลขที่............................หมู่ท่ี..................หมู่บ้าน.........................................ซอย................................................
ถนน............................................. ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์.......................... โทร(มือถือ) ............................................ 
 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท้ังหมดที่ระบุข้างต้นนั้น เป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ ................................................................ผู้กู้ 
      (.........................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารแนบค าขอกู้) 
 

หนังสือรับรองการเป็นหน้ี 
กับสหกรณอ์อมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด หรอืสถาบันการเงินอื่น 

              เขียนที่..................................................................... 
                 วันที่........................................................................ 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
        ข้าพเจ้า....................................................................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................. 

อายุ...................ปี  สังกัด.................................................. ต าบล........................................อ าเภอ..................................... 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์และข้อความข้างต้นเป็นความจริง                 
ทุกประการ 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดด าเนินการ 

 
 

     ลงชื่อ............................................................ 
          (.............................................................) 
          ต าแหน่ง.................................................................. 
 
 

หมายเหตุ :  
  หากปรากฏภายหลังวา่ข้อมลูไม่ตรงกบัที่ใหไ้วด้ังขา้งต้น และเกิดปัญหากับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากดั ไม่ว่ากรณีใด ผู้ใหกู้้อาจบอกเลกิสัญญาและท าการเรียกคืนเงินกู ้(เงนิต้นพร้อม
ดอกเบี้ย) กบัสมาชกิผู้กู้เงินคืนได้ทันที โดยมิพักต้องค านึงถงึก าหนดเวลาทีต่กลงไว้ 
 
 



 
เอกสารประกอบค าขอเงินกู้พิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

 
   1. กู้เพื่อซ้ือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  
   - รายงานเครดิตบูโร 
   - สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารของผู้ขอกู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)   
   - รูปถ่ายที่ดิน/บ้าน (ขอภาพสีเท่านั้นพร้อมเซ็นต์รับรองใต้รูปว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง) 
   - สัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดิน 
   - รายงานการประเมินราคาบ้านและที่ดินจากบริษัทประเมินฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.  
   - ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (โฉนด/น.ส.3ก.) 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอกู้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
   - แผนที่ทางเข้าที่ดิน/บ้าน โดยสังเขป 
   - ส าเนาอ่ืนๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาใบหย่า/ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ 
 
  2. กู้เพื่อซ้ือห้องชุดคอนโดมิเนียม  
   - รายงานเครดิตบูโร 
   - สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารของผู้ขอกู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.) 
   - รูปถ่ายห้องชุดในอาคารชุด (คอนโด) (ขอภาพสีเท่านั้นพร้อมเซ็นต์รับรองใต้รูปว่าเป็น               
            รูปถ่ายจากสถานที่จริง)      
   - ส าเนาสัญญาจะซื้อจะขาย 
   - รายงานการประเมินราคาบ้านและที่ดินจากบริษัทประเมินฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. 
   - ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2)           
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอกู้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
   - แผนที่ทางเข้าที่ดิน/ห้องชุดในอาคารชุด (คอนโด) โดยสังเขป 
   - ส าเนาอ่ืนๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาใบหย่า/ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   3. กูเ้พื่อต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัย  
   - รายงานเครดิตบูโร 
   - สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารของผู้ขอกู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)   
   - รูปถ่ายที่ดิน/บ้าน (ขอภาพสีเท่านั้นพร้อมเซ็นต์รับรองใต้รูปว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง) 
   - รายงานการประเมินราคาบ้านและที่ดินจากบริษัทประเมินฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.  
   - ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (โฉนด/น.ส.3ก.) 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอกู้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาทะเบียนบ้านที่ต่อเติม 
   - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
   - แผนที่ทางเข้าที่ดิน/บ้าน โดยสังเขป 
   - ใบอนุญาตให้ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย 
   - แบบแปลนบ้านที่สถาปนิครับรอง 
   - หนังสือแจ้งประมาณการก่อสร้าง 
   - ส าเนาหนังสือสัญญาการจ้างผู้รับเหมาในการต่อเติม 
   - ส าเนาอ่ืนๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาใบหย่า/ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ 
 
  4. กู้เพื่อไถ่ถอนจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือห้องชุด เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ 
   - รายงานเครดิตบูโร 
   - สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารของผู้ขอกู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)    
   - รูปถ่ายที่ดิน/บ้าน/ห้องชุดในอาคารชุด (คอนโด) (ขอภาพสีเท่านั้นพร้อมเซ็นต์รับรอง                
                         ใต้รูปว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง) 
   - ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายจากธนาคาร 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาสัญญากู้เงินเดิม และส าเนาสัญญาจ านอง 
   - หนังสือรับรองหนี้คงเหลือ 
   - รายงานการประเมินราคาบ้านและที่ดินจากบริษัทประเมินฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. 
   - ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (โฉนด/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2)) 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอกู้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาทะเบียนบ้านที่จะขอไถ่ถอน 
   - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
   - แผนที่ทางเข้าที่ดิน/บ้าน/ห้องชุดในอาคารชุด (คอนโด) โดยสังเขป 
   - ส าเนาอ่ืนๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาใบหย่า/ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 



 
   5. กู้เพื่อซ้ือที่ดินเปล่าและปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง  
   - รายงานเครดิตบูโร 
   - สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารของผู้ขอกู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)   
   - รูปถ่ายที่ดิน (ขอภาพสีเท่านั้นพร้อมเซ็นต์รับรองใต้รูปว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง) 
   - ส าเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 
   - รายงานการประเมินราคาบ้านและที่ดินจากบริษัทประเมินฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.  
   - ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (โฉนด/น.ส.3ก.) 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอกู้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน  ของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
   - แผนที่ทางเข้าที่ดิน/บ้าน โดยสังเขป 
   - ใบอนุญาตแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ใบอนุญาตก่อสร้าง,  
               ใบให้เลขที่บ้าน 
   - แบบแปลนที่สถาปนิกรับรอง 
   - หนังสือประมาณราคาการก่อสร้าง 
   - สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง 
   - ส าเนาอ่ืนๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาใบหย่า/ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ 
 
   6. กู้เพื่อปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
   - รายงานเครดิตบูโร 
   - สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารของผู้ขอกู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)   
   - รูปถ่ายที่ดิน (ขอภาพสีเท่านั้นพร้อมเซ็นต์รับรองใต้รูปว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง) 
   - รายงานการประเมินราคาบ้านและที่ดินจากบริษัทประเมินฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.  
   - ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (โฉนด/น.ส.3ก.) 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอกู้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
   - แผนที่ทางเข้าที่ดิน/บ้าน โดยสังเขป 
   - ใบอนุญาตแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ใบอนุญาตก่อสร้าง,  
               ใบให้เลขที่บ้าน 
   - แบบแปลนที่สถาปนิกรับรอง 
   - หนังสือประมาณราคาการก่อสร้าง 
   - สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง 
   - ส าเนาอ่ืนๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาใบหย่า/ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ 
 
 
 
 
 



 
 
  7. กู้เพื่อไถ่ถอนจ านองที่ดินเปล่า จากสถาบันการเงินอ่ืน และปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
   - รายงานเครดิตบูโร 
   - สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารของผู้ขอกู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)    
   - รูปถ่ายที่ดิน (ขอภาพสีเท่านั้นพร้อมเซ็นต์รับรองใต้รูปว่าเป็นรูปถ่ายจากสถานที่จริง) 
   - ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายจากธนาคาร 3 เดือนย้อนหลัง 
   - ส าเนาสัญญากู้เงินเดิม และส าเนาสัญญาจ านอง 
   - หนังสือรับรองหนี้คงเหลือ 
   - รายงานการประเมินราคาบ้านและที่ดินจากบริษัทประเมินฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต. 
   - ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน (โฉนด/น.ส.3ก./) 
   - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้ขอกู้ 
   - ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอกู้และคู่สมรส  
   - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 
   - แผนที่ทางเข้าที่ดิน  โดยสังเขป 
   - ใบอนุญาตแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ใบอนุญาตก่อสร้าง,  
               ใบให้เลขที่บ้าน 
   - แบบแปลนที่สถาปนิกรับรอง 
   - หนังสือประมาณราคาการก่อสร้าง 
   - สัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้าง 
   - ส าเนาอ่ืนๆ เช่น ส าเนาทะเบียนสมรส /ส าเนาใบหย่า/ส าเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ 
 
 
 
 
 


