
 

 

ค ำขอกู้เงนิสำมัญไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของเงนิฝำก 

สมำชิกสำมัญ ก สำมัญ ข และ สมำชิกสมทบ 

จ ำนวนเอกสำรส ำหรับขอกู้สำมัญไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของเงนิฝำก 
              1. ค ำขอกู้สำมญัไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของเงินฝำก(หน้ำ-หลงั) (1ใบ)   
              2. หนังสือสัญญำกู้สำมญัไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของเงินฝำก(หน้ำ-หลงั) (2ใบ) 

  3. หนังสือแจ้งควำมประสงค์เลือกอตัรำดอกเบีย้ (2ใบ)  
  4. เอกสำรแจ้งควำมประสงค์กรณกู้ีสำมญัไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของเงินฝำก (1ใบ) 

              5. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอกู้เงินสำมญัไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของเงินฝำก (1ใบ)  
              6. หนังสือยนิยอมโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝำก(หน้ำ-หลงั) (2ใบ)  
              7. หนังสือแจ้งควำมประสงค์ขอกู้เงินสำมญัไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของเงินฝำกโดยใช้เงินฝำกค ำ้ประกนั(1ใบ) 

  

 หลกัฐำนแนบค ำขอกู้สำมัญไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของเงนิฝำก(รับรองส ำเนำถูกต้องทุกใบ) 

                    1. ส ำเนำธนำคำร KTB/SCB (1ใบ) 

               2. สลปิเงินเดือน (1ใบ)                          

               3. ส ำเนำบัตรผู้กู้ (1ใบ)   

               4. ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกุล(ถ้ำม)ี (1ใบ)      

               5. สมุดบัญชีเงินฝำกสหกรณ์ฯ (ใช้ค ำ้ประกนัเงินฝำก 1 เล่ม) 

 

       
 

 



                                                                                                                                    

         เร่ิมใช ้1 ส.ค.2564 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบค าขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น 

หรือเงินฝากของสมาชิก                     

         ( ขีดเคร่ืองหมาย   ✓  ในช่อง    )            

1.ค ำขอกูส้ัญญำกูเ้งินสำมญัไม่เกินร้อยละเกำ้สิบของค่ำหุ้นและหรือเงินฝำกของสมำชิกและ วิธีกำรรับเงิน 
   (กรอกขอ้ควำมให้ครบถว้นถกูตอ้ง) 

      ลำยเซ็นผูกู้ ้                              หมำยเลขโทรศพัทข์องผูกู้ ้
      ลำยเซ็นคู่สมรส (ถำ้มี)  ใบแจง้ควำมประสงคใ์ห้หักเงินช ำระหน้ี 

2.เอกสำรหลกัฐำนรับรองส ำเนำถูกตอ้งท่ีตอ้งแนบพรอ้มค ำขอกู้ 

ส่วนของผู้กู้ 

       สลิบเงินเดือนของผูกู้ ้                               ส ำเนำบตัรผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำย ุ
       ส ำเนำบตัรคูส่มรสผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำยุ      ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกุลไม่ตรงกนั) 
       ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ (ถำ้มี)         ส ำเนำทะเบียนบำ้น(กรณีแนบบตัรขำ้รำชกำร) 

3.กำรรับเงนิ  ขอให้สหกรณ์ฯจ่ำยเงินกูต้ำมค ำขอกูโ้ดยวิธี 
     รับดว้ยตนเอง            โอนบญัชีเงินฝำกสหกรณ์............................. 

                 โอนธนำคำร   (แนบหน้ำบญัชีพรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
                               กรุงไทย        เลขท่ีบญัชี.................................................... 
               ไทยพำณิชย ์ เลขท่ีบญัชี..................................................... 
          
     

ลงนำม.....................................................(ผูกู้)้ 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่   ตรวจสอบเอกสารแล้ว 
  ถูกตอ้ง 
  เพิ่มเติม 1................................................................................ 
                     2..............................................................................  
   ไดร้ับเอกสำรที่ทกัทวงถูกตอ้งครบถว้น 

 
             เจำ้หน้ำท่ี.....................................................ผูต้รวจสอบ 
                                                                                                              (....................................................) 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                  เร่ิมใช้ 1 ส.ค.2564 

 
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญไม่เกินร้อยละเก้ำสิบของค่ำหุ้นหรือเงินฝำกของสมำชิก 
วนัที่...................................................................... 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 

 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ อายุ....................ปี  สมาชิกเลข
ทะเบียนที่...........เป็น        สมาชิกสามญัประเภท ก        สมาชิกสามญัประเภท  ข          สมาชิกสมทบ 

ต าแหน่ง..........................................สังกดั.............................................โทรศพัทส์ านกังาน.......................................
โทรศพัทม์ือถือ..................................... 
อตัราเงินเดือน/บ านาญ/บ าเหน็จรายเดือนรายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง  เดือนละ.......................................บาท 

 ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัของสหกรณ์  จ านวน.......................บาท(....................................................) 
เพื่อน าไปใชใ้นการ           ปลดเปล้ืองหน้ีสิน สถาบนัการเงิน..............................................   ซ่อมแซมบา้น 

     ใชจ้่ายในครอบครัว    อ่ืนๆ.............................................. 
 ขอ้  3.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม........................หุ้น  เป็นเงิน.....................................บาท 

 และขา้พเจา้ส่งเงินช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือน ๆ ละ.....................บาท 

 ขอ้  4.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์  และอ่ืนๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หนงัสือกู ้สหกรณ์ที่.................../...........................วนัท่ี........................................ 
       วงเงินกู.้........................บาท  ตน้เงินคงเหลือ......................บาท 

2     (2)  หนงัสือกู ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนอีกจ านวน..............สัญญา 

วนัที่......................................... วงเงินกู.้.....................................บาท  จ านวน......................งวด  ส่งคืนเดือนละ.................................บาท 

ขอ้  5.  ถา้ขา้พเจา้ไดร้ับเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั  งวดละ..........................บาท  รวม.................งวด  
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีสหกรณ์ฯ   ก าหนด 

ขอ้  6.  ในการรับเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้ าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัให้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 
 
 
 

 

 

 

 

ลงช่ือ.....................................................ผูข้อกู ้
         (...................................................) 
ลงช่ือ.....................................................คู่สมรส (ถา้มี) 
        (................................................) 
 

 

 
 

 

หมายเหตุ1.  โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขอ้ความ 

2.  ห้ามแกไ้ข ขูดลบ ขีดฆ่า วงเงินกูใ้นสัญญาโดย 
เด็ดขาด  ยกเวน้การลดวงเงินกู ้ให้ใชว้ิธีขีดฆ่า 
                      และลงลายมือช่ือก ากับเท่านั้น 

เอกสารแนบ 1. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูกู้ ้ และคู่สมรส(ถา้มี) 
                       2. ส าเนาสมุดคู่ฝากธนาคารซ่ึงผูกู้รั้บรอง 
                       3. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน(เดือนล่าสุด) 
 

 

 

ตรวจสอบแล้ว 
จ านวนหุ้น    ตามขอ้ 3. 
เงินกูส้ามญั  มีงวดท่ี..... 
            ไม่ม ี
เงินกู้ฉุกเฉิน มี   ไม่มี 

 (........................................) 
ฝ่ำยสินเช่ือ 

รับท่ี................../........................... 
วนัที่............................................... 



 

                                             ส ำหรับสมำชิกสำมัญประเภท  ข 

         บันทึกกำรพิจำรณำและค ำรับรองให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 

วนัที่........................................................................ 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเท่าท่ีทราบ  และตามท่ีไดส้อบถามแลว้  ขอให้ความเห็นดงัต่อไปน้ี 

1.ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู ้ ซ่ึงช้ีแจงไวใ้นค าขอกู ้
 จริง   ไม่จริง 

2.ในขณะยื่นกู ้ ผูข้อกูม้ีโรคร้ายแรง  หรือมีสุขภาพไม่ดี  หรือไม่ 
 ไม่มี   มี  เน่ืองจาก................................................ 

3.ผูข้อกูมี้หน้ีสินภายนอกสหกรณ ์
 ไม่มี   มีนอ้ย   มีมาก 

4.ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผูข้อกู ้
 จริง   ไม่จริง 

5. ผูข้อกูมี้หน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีตอ้งหักหน้ีให้ก่อนสหกรณ ์
 มี ธนาคาร..........................................  ไม่มี 

6.ในขณะยื่นกู ้ ผูข้อกูม้ีพฤติกรรมอาจถูกออกจากงาน  หรือไม่ 
(เช่น  ถูกตั้งกรรมการสอบ, ถูกสอบวินยัร้ายแรง, ขาดงานเกินก าหนดฯ) 
 ไม่มี   มี 
 

    ลายมือช่ือ....................................................... 
                   (......................................................)  
                                                       ต าแหน่ง..................................................................... 
 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
                           จ านวนเงนิค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์.......................................................................บาท 

จ านวนเงนิที่กูไ้ด9้0%ของค่าหุ้นหรือเงินฝากในสหกรณ์.....................................บาท 
วงเงินที่เห็นควรอนุมตัิ.........................................................................................บาท 

  
เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบแลว้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญั 

 
     .....................................................................เจา้หนา้ท่ี 
     ..................../...................../......................... 
 



 

เร่ิมใช้ 1 ส.ค.2564 

 

                               หนงัสือสัญญากู้เงินสามญัไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นหรือเงนิฝากของสมาชิก 

                                                                                                                           ................/................... 
                                                                                                                   วนัที่.........เดือน..................พ.ศ............... 
                 ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................อายุ.................ปี เป็นสมาชิก 
เลขทะเบียนที่.................สมาชิกสามญัประเภท ก สมาชิกสามญัประเภท ข   สมาชิกสมทบ 

ต าแหน่ง........................................................สังกดั..............................เงินเดือน/บ านาญ/บ าเหน็จรายเดือน/ 
ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง   เดือนละ............................บาทท่ีอยู่ปัจจบุนับา้นเลขที่...................หมู่ท่ี................................... 
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..........................................ต าบล/แขวง................................................. 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั........................................รหัสไปรษณีย.์................................... 
หมายเลขโทรศพัท.์.......................... 
               ขอท าหนงัสือสัญญาให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผูใ้ห้กู”้ เพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากผูใ้ห้กูเ้ป็นจ านวนเงิน......................บาท (..................................................................) 
และขา้พเจา้ไดร้ับเงินจ านวนน้ีถูกตอ้งไปครบถว้นแลว้ตั้งแต่วนัท่ีท่ีลงในสัญญาฉบบัน้ี โดยขา้พเจา้ยินยอมช าระดอกเบ้ีย 
ให้แก่ผูใ้ห้กูใ้นอตัราร้อยละที่สหกรณ์ก าหนด หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน  ดงัน้ี 

   ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ ...........................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 1 จ านวน............งวด 
   ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดๆ ละ.......................................บาท จ านวน............งวด 
        ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน.......................................พ.ศ. .......................... เป็นตน้ไป 

โดยก าหนดช าระภายในวนัจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง/บ านาญ/บ าเหน็จ จนกว่าจะช าระเงินกูเ้สร็จส้ินไป  
ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน...................เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินเดือน/บ านาญ/บ าเหน็จ/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงจะไดร้ับหักเงินดงักล่าวของขา้พเจา้ส่งช าระหน้ีต่อผูใ้ห้กูต้ามจ านวนในขอ้ 2. หรือตามท่ีผูใ้ห้กู ้
จะพึงก าหนด 
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้สัญญาว่าจะน าเงินกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพ่ือการดงัตอ่ไปน้ี คือ ...................................................................... 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยินยอมผูกผนั และปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ทกุประการ 
 ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบตัติามสัญญาขอ้ใด ขอ้หน่ึง หรือปฏิบตัิไม่ถูกตอ้งดว้ยประการใด ขา้พเจ้ายนิยอมให้ผูใ้ห้กู ้
บอกเลิกสัญญาและขา้พเจา้ยินยอมช าระคืนเงินตน้ท่ีคา้งอยูท่ั้งหมด พร้อมดว้ยดอกเบ้ียท่ีคดิค  านวณจนถึงวนัท่ีช าระเงินตน้คนื 
เสร็จส้ินในอตัราร้อยละท่ีสหกรณ์ก าหนด โดยก าหนดช าระทนัทีท่ีไดร้ับการบอกเลิกสัญญา  
 ขอ้ 7. ในการช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียคนืทนัที ตามความในขอ้ 6. ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี 
หักเงินตามความในขอ้ 3. และหรือให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินประกนัตวั บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ขา้พเจา้จะพึงไดร้ับ 
หักเงินดงักล่าวเพ่ือส่งช าระหน้ีจนครบถว้น 

                                                                                                          /ขอ้ 8...... 
 

รายการอนุมตัิวงเงินกูส้ามญัไม่เกินร้อยละเกา้สิบ 

ของค่าหุ้นและหรือเงินฝากของคณะกรรมการเงินกู ้
ชุดที่...................วนัที.่............................จ านวนเงิน 

ที่อนุมตั.ิ...........................................................บาท 



 
 
ขอ้ 8. ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเพ่ิมดอกเบ้ียเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เพ่ิมอตัรา 

ดอกเบ้ียสูงกว่าท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1. ไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบ 
ล่วงหนา้ 
 ขอ้ 9. ในขณะท าหนงัสือสัญญาฉบบัน้ี ขา้พเจา้มีคู่สมรสช่ือ.............................................................ซ่ึงไดร้ับรู้ 
และให้ค ายินยอมในการท าหนงัสือสัญญาฉบบัน้ี 
 หนงัสือสัญญาฉบบัน้ีท าขึ้นเป็น 2 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
 
(ลงช่ือ)..........................................................ผูกู้ ้                                (ลงช่ือ)..............................................พยาน 
           (.........................................................)                                                (..............................................) 
 
(ลงช่ือ)...........................................................คู่สมรส(ถา้มี)                (ลงช่ือ)................................................ผูเ้ขียน 
           (.........................................................)                                                 (................................................) 
 
 ขา้พเจา้............................................................................ไดร้ับเงินกู ้จ านวน....................................บาท 
(..........................................................................) ตามหนงัสือกูน้ี้ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี............................. 
 
 
                                                                    ........................................................................ ผูรั้บเงิน 

            (ตอ้งลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์) 
 
                                                                   ..............................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  2564 
 
                             
 
 

หนังสือแจ้งควำมประสงค์ 
การเลือกอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

                                                                                                                                      เขียนท่ี......................................... 
                                                                                                         วนัท่ี............................................ 
                                 ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................ผูกู้ ้เลขสมาชิกท่ี.............................. 
ไดย้ืน่กู ้          เงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั          เงินกูส้ามญัไม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุน้หรือเงินฝากของสมาชิก 
                       เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน       เม่ือวนัท่ี.......................................... 
รับทราบเร่ืองนโยบายอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์ ท่ีประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ดงัน้ี 
                                  อตัราดอกเบ้ีย 5.75%    ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
                                  อตัราดอกเบ้ีย 4.75%    ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 

 
             หนงัสือแจง้ความประสงค์ฉบบัน้ี ท าข้ึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ

ขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือทั้งหมดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ ขา้พเจา้ไดล้งลายมือ
ช่ือต่อหนา้พยานไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัขา้งทา้ยน้ีดว้ยแลว้   เป็นจ านวน 2 ฉบบั เพื่อเก็บไวท่ี้สหกรณ์ 1 ฉบบั    และเก็บไวท่ี้
ขา้พเจา้ 1 ฉบบั 

 
 

                              

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

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

 

                                                                                        ลงช่ือ.............................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 



 
 

หนังสือยนิยอมโอนสิทธิเรียกร้องเงนิฝาก 
                                                       ท  ำ   ณ  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั 

วนัท่ี                     เดือน                 พ.ศ.    
 ขำ้พเจำ้                 อำย ุ         ปี   สมำชิก      สำมญั      สมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั เลขทะเบียนท่ี                      ถือบตัรประจ ำตวัประชำชนเลขท่ี 
          ซ่ึงต่อไปในหนงัสือน้ีจะเรียกว่ำ “ผูโ้อน” ไดท้  ำให้ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมทำงหลวง จ ำกดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือน้ี จะเรียกวำ่ “ผูรั้บโอน” หรือ “สหกรณ์ฯ” เพื่อเป็นหลกัฐำนแสดงวำ่ผูโ้อน
ไดต้กลงยนิยอมโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝำกของผูโ้อนท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ โดยมีขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ผูโ้อนรับรองว่ำผูโ้อนเป็นผูฝ้ำกเงินและเป็นผูมี้ช่ือระบุเป็นผูมี้สิทธิรับเงินตำมบญัชีเงินฝำกท่ีมีกำร
เปิดบญัชีไวก้บัสหกรณ์ ตำมรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                      - บญัชีเลขท่ี ประเภท  ช่ือบญัชี   จ ำนวนเงิน     .   
                      - บญัชีเลขท่ี ประเภท  ช่ือบญัชี   จ ำนวนเงิน   
                      - บญัชีเลขท่ี ประเภท  ช่ือบญัชี   จ ำนวนเงิน   
 รวมทั้งส้ิน บญัชี   ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือน้ีจะเรียกวำ่ “บญัชีเงินฝำก” จ  ำนวนเงินตำมบญัชี 
เงินฝำก ณ วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   บำท 
(         ) 
 ขอ้ 2.  ผูโ้อนตกลงโอนสิทธิเรียกร้องทั้งปวงท่ีมีอยูเ่หนือเงินในบญัชีเงินฝำกตำมขอ้ 1. เป็นจ ำนวนรวมทั้ง

ตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีมีอยูใ่นขณะท ำหนงัสือน้ี และ/หรือ ท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ทุกจ ำนวนนบัแต่วนัท ำหนงัสือน้ีเป็น

ตน้ไป โดยผูโ้อนไดม้อบ สมุดคู่ฝำก และ/หรือ สมุดบญัชีตำมบญัชีเงินฝำกให้ผูรั้บโอนยึดถือไวใ้นวนัท ำหนงัสือน้ี

แลว้ และกำรโอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝำกตำมหนงัสือน้ีเป็นกำรโอนสิทธิเรียกร้องท่ีไม่มีเง่ือนไขบงัคบัก่อน และ

เง่ือนเวลำ เป็นกำรโอนแบบเพิกถอนไม่ได ้สิทธิเรียกร้องเงินฝำกตำมบญัชีเงินฝำกตกเป็นของผูรั้บโอนโดยสมบูรณ์

ทนัที ณ วนัท ำหนังสือน้ี และให้ผูรั้บโอนเบิกถอนหรือหักเงินจำกบญัชีเงินฝำกได้ โดยให้ถือเอำหนังสือน้ีเป็น

หลกัฐำนแสดงควำมยนิยอมของผูโ้อนดว้ย 

 ขอ้ 3. กำรโอนสิทธิเรียกร้องดงักล่ำวในขอ้ 2. เป็นกำรโอนเพื่อประกนักำรช ำระหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย
ของผู ้โอนท่ีมีต่อผู ้รับโอนในวันท ำหนังสือน้ี และ/หรือท่ีจะเกิดมีข้ึนต่อไปในภำยภำคหน้ำตำมสัญญำเงินกู้                
   เลขท่ี   ลงวนัท่ี      
 ข้อ 4. ผูโ้อนขอรับรองว่ำผูโ้อนเป็นผูมี้สิทธิเหนือเงินฝำกตำมบัญชีเงินฝำกท่ีระบุในข้อ 1. โดยชอบด้วย
กฎหมำยและโดยสุจริต สิทธิท่ีผูโ้อนเงินฝำกมีอยูเ่หนือบญัชีเงินฝำกเป็นสิทธิอยำ่งสมบูรณ์ปรำศจำกกำรรอนสิทธิ 
ภำระผูกพนั หรือขอ้โตแ้ยง้ใดๆ ทั้งส้ิน ผูโ้อนจะไม่ยกเลิกกำรโอน ทั้งจะไม่ท ำให้สิทธิเรียกร้องลดนอ้ยถอยลงหรือ
ระงบัส้ินไปทั้งหมดหรือแต่บำงส่วนไม่วำ่ดว้ยเหตุใดๆ รวมทั้งจะไม่ก่อใหเ้กิดภำระผกูพนัใดๆ ในสิทธิเรียกร้อง 



 
ภำยหลงัวนัท่ีท ำหนังสือน้ี นอกจำกจะได้รับควำมยินยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูรั้บโอนเป็นกรณีๆไป หำก
ต่อไปเป็นท่ีปรำกฏแก่ผูรั้บโอนวำ่ ผูโ้อนไม่ใช่เจำ้ของผูฝ้ำกเงินโดยชอบดว้ยกฎหมำยหรือ 
โดยสุจริตของบญัชีเงินฝำกก็ดี บญัชีเงินฝำกถูกรอนสิทธิหรือมีภำระผูกพนัหรือถูกโตแ้ยง้สิทธิโดยบุคคลใดๆ ก็ดี
หรือเกิดควำมเสียหำยใดๆ แก่ผูรั้บโอนอนัเน่ืองมำจำกกำรโอนสิทธิเรียกร้องตำมหนังสือน้ี ผูโ้อนจะตอ้งรับผิด
ชดใชค้่ำสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผูรั้บโอนทั้งส้ิน 
 ขอ้ 5. หำกผูโ้อนผิดนดัช ำระหน้ี หรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงหรือเง่ือนไขอ่ืนใดท่ีไดใ้ห้ไวต่้อผูรั้บโอนใน
สัญญำเงินกูต้ำมท่ีระบุไวใ้นขอ้ 3. หรือไม่วำ่กรณีใดๆ ผูรั้บโอนสำมำรถด ำเนินกำรเบิกถอนหรือหกัเงินจำกบญัชีเงิน
ฝำกดงัดงักล่ำวตำมหนงัสือน้ี โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ผูโ้อนทรำบ และไม่ตอ้งขอควำมยินยอมจำกผูโ้อน ทั้งน้ีให้ถือวำ่
ตำมหนงัสือน้ีผูรั้บโอนมีสิทธิเบิกถอนหรือหกัเงินตำมบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งท ำเอกสำรในกำรเบิก
ถอนเงินฝำกแต่อยำ่งใดอีก 
 ในกรณีท่ีผูรั้บโอนไดเ้บิกถอนหรือหกัในบญัชีเงินฝำกมำช ำระหน้ีของผูโ้อนแลว้ยงัมีเงินเหลืออยูใ่นบญัชี
เงินฝำกอีก ผูรั้บโอนจะคืนเงินท่ีเหลือให้แก่ผูโ้อน แต่ถ้ำเงินในบญัชีเงินฝำกยงัไม่พอช ำระหน้ีของผูโ้อน ผูโ้อน 
ยงัคงมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระหน้ีตำมขอ้ 3. ใหแ้ก่ผูรั้บโอนต่อไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 
 ขอ้ 6. ในกรณีท่ีผูโ้อนถูกบุคคลอ่ืนเรียกร้อง หรือถูกฟ้อง หรือก ำลงัจะถูกฟ้อง ไม่วำ่จะเป็นคดีแพ่ง คดีอำญำ 
หรือคดีลม้ละลำย หรือเม่ือมีเหตุกำรณ์หรือพฤติกำรณ์ใดๆ ท่ีแสดงไดว้่ำ หรือท่ีผูรั้บโอนเช่ือไดว้่ำผูโ้อนไม่สำมำรถ
หรือน่ำจะไม่สำมำรถช ำระหน้ี หรือค่ำเสียหำยตำมสัญญำเงินกูท่ี้มีอยูก่บัผูรั้บโอนตำมขอ้ 3. ไดค้รบถว้น ทั้งน้ีไม่วำ่ตำม
สัญญำกูด้งักล่ำวจะครบก ำหนดเวลำช ำระแลว้หรือไม่ก็ตำม ผูโ้อนยนิยอมใหผู้รั้บโอน สำมำรถจดักำรเบิกถอนหรือหกั
จำกบญัชีเงินฝำกไดเ้ช่นเดียวกบักำรจดักำรแก่บญัชีเงินฝำกตำมท่ีกล่ำวใน ขอ้ 5.  
 หนงัสือน้ีผูโ้อนไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดเห็นวำ่ถูกตอ้งตรงตำมประสงคแ์ลว้จึงไดล้งลำยมือช่ือ
ไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อหนำ้พยำน 
  
 

ลงช่ือ    ผูโ้อนสิทธิเรียกร้อง 
                                                                                                   (          ) 

 
                                                                  ลงช่ือ    พยำน 

                                                                                                  (    ) 
 

                                                                  ลงช่ือ    พยำน 
                                                                                                  (    ) 
 
 
 



 
 

เขียนท่ี..................................... 

วนัท่ี....................................... 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 
ขอกู้เงนิสามัญไม่เกนิร้อยละเก้าสิบโดยใช้เงนิฝากของสมาชิกค า้ประกนั 

 
ขำ้พเจำ้นำย/นำง/น.ส. ................................................................เลขสมำชิก ......................................... 

ขอกูเ้งินโดยใชเ้งินฝำก เลขท่ีบญัชี ........................................................................................................ 

ค ้ำประกนัยอดเงินกูเ้ป็นจ ำนวนเงิน................................................................................................ บำท 

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

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

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

เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 29 มกรำคม 2563 



 
 
                                                                                                                                      เร่ิมใช้ 1 ส.ค.2564 

  เอกสารแจ้งความประสงค์กรณีกู้สามัญไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นและหรือเงินฝากของสมาชิก 
 

ช่ือ – สกุล ...............................................................สมำชิกเลขที่..................สังกดั..................... ........... 
สถำนภำพปัจจุบนั   สมำชิกสำมญัประเภท ก      สมำชิกสำมญัประเภท ข     สมำชิกสมทบ 

ที่อยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้บำ้นเลขที่..............หมู่ที่...........หมู่บำ้น/อำคำร........................................... .......... 
ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ต ำบล..........................เขต/อ ำเภอ........................  
จงัหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.์.....................................  
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น..................................................มือถือ.......................................... 
โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน   ตามความต้องการของท่าน 
ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะช ำระหน้ีเงินกูส้ำมญัไม่เกินร้อยละเกำ้สิบของค่ำหุ้นและหรือเงินฝำกของสมำชิก 

โดยวิธี 
 หักจำกเงินเดือน /ค่ำตอบแทน/ค่ำจำ้ง   หักจำกบ ำนำญ/บ ำเหน็จรำยเดือน   ช ำระดว้ยตนเองที่สหกรณ์ฯ 
ช ำระโดยหักบญัชีเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์ฯ(โปรดติดต่อเจำ้หนำ้ที่สหกรณ์ฯก่อน) 
ช ำระผ่ำนธนำคำรประเภทออมทรพัย ์ช่ือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ดงัต่อไปน้ี 
          ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั     สำขำถนนศรีอยธุยำ   เลขที่บญัชี 013-1-25604-1 
          ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั สำขำรำมำธิบดี   เลขที่บญัชี 026-4-09590-2 
          ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั สำขำเค เอส แอล ทำวเวอร์    ถนนศรีอยธุยำ   
                                                            เลขที่บญัชี 700-0-22218-5 
         ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั     สำขำอุรุพงษ ์    เลขที่บญัชี 149-0-89521-4 
          ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั     สำขำพญำไท    เลขที่บญัชี 003-2-90393-2 
          ธนำคำรธนชำติ จ  ำกดั สำขำโรงพยำบำลพญำไท 1      เลขที่บญัชี 490-2-14383-5 

**ก่อนกำรช ำระผ่ำนธนำคำรกรุณำโทรสอบถำมยอดเงินที่ตอ้งช ำระกบัเจำ้หนำ้ที่สหกรณ์ฯกอ่นที่ 098 998 3653** 
             กรณีช าระหน้ีเงินกู้ด้วยการหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
             ขอช ำระคืนเงินตน้และดอกเบี้ยจำกเงินปันผลเป็นงวดรำยปี 
                  (กรณีกูส้ำมญัไม่เกิน 50%ของค่ำหุ้น) 
             ขอช ำระคืนเงินตน้จำกเงินปันผลเป็นงวดรำยปี ส ำหรับดอกเบี้ยช ำระรำยเดือนทุกเดือน 
                  (กรณีกูไ้ม่เกิน90%ของค่ำหุ้น) 
 
                                                                      ลงช่ือ.................................................. 
                                                                               (...................................................) 
                                                                       วนัที่........................................................                                                                                                                                                                                


