
 

 

 

 

ค ำขอกู้เงินสำมัญไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของค่ำหุ้น 

สมำชิกสมทบที่เป็นพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว 

 

 

               หลกัฐานแนบค าขอกู้สามญัไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของค่ำหุ้นสมำชิกสำมญั (รับรองส าเนาถูกต้องทุกใบ) 

          1. ส าเนาธนาคาร KTB/SCB (1ใบ)                         2. ส าเนาบัตรผู้กู้(1ใบ)           
                      3. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ(ถ้าม)ี (1ใบ)              4. ส าเนาทะเบียนบ้าน(กรณีใช้บตัรข้าราชการ) (1ใบ)                                       

 

 

 

 

            
 

 

 



 

                                                                                                                                  เร่ิมใช ้16 ก.ย. 2562 

รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอกู้เงินสำมญัไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของค่ำหุ้น 

และหรือเงินฝำกของสมำชิก                     

         ( ขดีเคร่ืองหมำย   ✓  ในช่อง    )            

1.ค ำขอกูส้ญัญำกูเ้งินสำมญัไม่เกินร้อยละเกำ้สิบของค่ำหุน้และหรือเงินฝำกของสมำชิกและ วิธีกำรรับเงิน 

   (กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้นถูกตอ้ง) 

      ลำยเซ็นผูกู้ ้                              หมำยเลขโทรศพัทข์องผูกู้ ้

      ลำยเซ็นคู่สมรส (ถำ้มี)  ใบแจง้ควำมประสงคใ์หห้กัเงินช ำระหน้ี 

2.เอกสำรหลกัฐำนรับรองส ำเนำถูกตอ้งท่ีตอ้งแนบพร้อมค ำขอกู ้

ส่วนของผู้กู้ 

       สลิบเงินเดือนของผูกู้ ้                               ส ำเนำบตัรผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำยุ 

       ส ำเนำบตัรคู่สมรสผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำย ุ     ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกุลไม่ตรงกนั) 

       ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกลุ (ถำ้มี)         ส ำเนำทะเบียนบำ้น(กรณีแนบบตัรขำ้รำชกำร)  

3.กำรรับเงิน  ขอใหส้หกรณ์ฯจ่ำยเงินกูต้ำมค ำขอกูโ้ดยวิธี 

     รับดว้ยตนเอง            โอนบญัชีเงินฝำกสหกรณ์............................. 
                 โอนธนำคำร   (แนบหนำ้บญัชีพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
                               กรุงไทย        เลขท่ีบญัชี.................................................... 
               ไทยพำณิชย ์ เลขท่ีบญัชี..................................................... 
          
     

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

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

ส่วนของเจ้ำหน้ำที ่  ตรวจสอบเอกสำรแล้ว 
  ถูกตอ้ง 
  เพ่ิมเติม 1................................................................................ 
                     2.............................................................................. 
   ไดรั้บเอกสำรท่ีทกัทวงถูกตอ้งครบถว้น 

 
     
                เจำ้หนำ้ท่ี.....................................................ผูต้รวจสอบ 
                                                                                                              (....................................................) 
 



 
 
                                                                       

ค าขอกู้เงนิสามัญไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นและหรือเงนิฝากของสมาชิก 
เขียนท่ี....................................................... 

วนัท่ี...................................................................... 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 

 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ อาย.ุ...................ปี  สมาชิกเลข 
ทะเบียนท่ี............................เป็น     ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า    พนกังานราชการ   ลูกจา้งชัว่คราว  อ่ืน ๆ 
ต าแหน่ง.............................................สังกดั............................................    โทรศพัทส์ านกังาน............................................
โทรศพัทมื์อถือ........................... เงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จรายเดือน เดือนละ...........................บาท  
 ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัของสหกรณ์  จ  านวน.......................บาท(....................................................) 
เพื่อน าไปใชใ้นการ           ปลดเปล้ืองหน้ีสิน สถาบนัการเงิน..............................................   ซ่อมแซมบา้น 

     ใชจ่้ายในครอบครัว    อ่ืน ๆ.............................................. 
 ขอ้  3.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มี  

    3.1  หุน้อยูใ่นสหกรณ์  รวม...........................หุน้  เป็นเงิน................................บาท และขา้พเจา้ส่งเงินช าระ
ค่าหุน้เป็นรายเดือน ๆ ละ..............................บาท 

                             3.2 ขา้พเจา้มีเงินฝากในสหกรณ์เป็นเงิน...................................................บาท 
 ขอ้  4.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์  และอ่ืน ๆ  ดงัต่อไปน้ี 

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

(2)  หนงัสือกู ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนอีกจ านวน.........................สัญญา   
วนัท่ี.................................................... วงเงินกู.้.................................................................บาท  จ านวน............................งวด   
 ส่งคืนเดือนละ..............................................บาท 

ขอ้  5.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน/ปีเท่ากนั  งวดละ..................บาท รวม.............งวด                    
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีสหกรณ์ฯ   ก าหนด 

ขอ้  6.  ในการรับเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 หมายเหตุ 1.  โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นทุกขอ้ความ 

                 2.  หา้มแกไ้ข ขดูลบ ขีดฆ่า วงเงินกูใ้นสัญญาโดย 
                      เดด็ขาด  ยกเวน้การลดวงเงินกู ้ให้ใชว้ธีิขีดฆ่า  
                      และลงลายมือช่ือก ากบัเท่านั้น 

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

 

            

ตรวจสอบแล้ว 
จ านวนหุ้น   ตามขอ้ 3. 
เงินกูส้ามญั   มีงวดท่ี....... 
                     ไม่มี 
เงนิกู้ฉุกเฉิน มี  ไม่มี 

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

 

รับท่ี................../........................... 
วนัท่ี............................................... 

   เร่ิมใช้ 16 ก.ย.62 



                           กรณเีป็นสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราว 
บันทึกการพจิารณาและค ารับรองให้ความเห็นของผู้บังคบับัญชา 

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

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเท่าท่ีทราบ  และตามท่ีไดส้อบถามแลว้  ขอใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี 

1.ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู ้ ซ่ึงช้ีแจงไวใ้นค าขอกู ้
 จริง   ไม่จริง 

2.ในขณะยืน่กู ้ ผูข้อกูมี้โรคร้ายแรง  หรือมีสุขภาพไม่ดี  หรือไม่ 
 ไม่มี   มี  เน่ืองจาก................................................ 

3.ผูข้อกูมี้หน้ีสินภายนอกสหกรณ์ 
 ไม่มี   มีนอ้ย   มีมาก 

4.ขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือของผูข้อกู ้
 จริง   ไม่จริง 

5. ผูข้อกูมี้หน้ีกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีตอ้งหกัหน้ีใหก่้อนสหกรณ์ 
 มี ธนาคาร..........................................  ไม่มี 

6.ในขณะยืน่กู ้ ผูข้อกูมี้พฤติกรรมอาจถูกออกจากงาน  หรือไม่ 
(เช่น  ถูกตั้งกรรมการสอบ, ถูกสอบวนิยัร้ายแรง, ขาดงานเกินก าหนดฯ) 
 ไม่มี   มี 
 

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

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
                     จ านวนเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์.......................................................................บาท 

จ านวนเงินท่ีกูไ้ด9้0%ของค่าหุน้หรือเงินฝากในสหกรณ์.....................................บาท 
วงเงินท่ีเห็นควรอนุมติั.........................................................................................บาท 

  เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบแลว้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญั 
 
     .....................................................................เจา้หนา้ท่ี 
     ..................../..................../.........................                                                                                                                                           



เร่ิมใช ้16 ก.ย.62 

 

หนังสือสัญญำกู้เงินสำมัญไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของค่ำหุ้นและหรือเงินฝำกของสมำชิก 
                                                                                                                      เขียนท่ี........................................................ 
                                                                                                                      วนัท่ี.........เดือน..................พ.ศ................... 
                 ขำ้พเจำ้(นำย/นำง/นำงสำว)................................................................................อำย.ุ................ปี เป็นสมำชิก 
เลขทะเบียนท่ี.................ต  ำแหน่ง...........................................สังกดั..............................เงินเดือน............................บำท 
ท่ีอยูปั่จจุบนับำ้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี......... ตรอก/ซอย...............................................ถนน.......................................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ  ำเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................... 
รหสัไปรษณีย.์.......................หมำยเลขโทรศพัท.์.......................... 
               ขอท ำหนังสือสัญญำให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทำงหลวง จ ำกัด ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “ผูใ้ห้กู ้” เพื่อเป็น
หลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 
               ขอ้ 1. ขำ้พเจำ้ไดกู้เ้งินจำกผูใ้หกู้เ้ป็นจ ำนวนเงิน......................บำท (...................................................................) 
และขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินจ ำนวนน้ีถูกตอ้งไปครบถว้นแลว้ตั้งแต่วนัท่ีท่ีลงในสัญญำฉบบัน้ี โดยขำ้พเจำ้ยนิยอมช ำระดอกเบ้ีย 
ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ใ้นอตัรำตำมท่ีสหกรณ์ก ำหนด  
 ขอ้ 2. ขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะช ำระคืนเงินตน้แก่ผูใ้หกู้เ้ป็นงวดรำยเดือน ๆ ละ....................................................บำท 
(.........................................................) พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัรำตำมขอ้ 1 รวม .................. งวดโดยก ำหนดช ำระภำยใน 
วนัจ่ำยเงินเดือน หรือค่ำจำ้ง หรือบ ำนำญ หรือบ ำเหน็จรำยเดือน หรือวนัประชุมใหญ่  จนกวำ่จะช ำระเงินกูเ้สร็จส้ินไป ทั้งน้ี    
ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน/ปี...........................เป็นตน้ไป 
  ขอ้ 3. ขำ้พเจำ้ยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินเดือน/ ค่ำจำ้ง/บ ำนำญ/บ ำเหน็จรำยเดือน หรือเงินอ่ืน
ใด  ท่ีขำ้พเจำ้พึงจะได้รับหักเงินดงักล่ำวของขำ้พเจำ้ส่งช ำระหน้ีต่อผูใ้ห้กู ้ตำมจ ำนวนในข้อ 2. หรือตำมท่ีผูใ้ห้กู ้จะพึง
ก ำหนด 
 ขอ้ 4. ขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะน ำเงินกูไ้ปใชเ้ฉพำะเพื่อกำรดงัต่อไปน้ี คือ ................................................................. 
 ขอ้ 5. ขำ้พเจำ้ยนิยอมผกูผนั และปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ทุกประกำร 
 ขอ้ 6. หำกขำ้พเจำ้ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำขอ้ใด ขอ้หน่ึง หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งดว้ยประกำรใด ขำ้พเจำ้ยนิยอมให้ผูใ้ห้กู ้
บอกเลิกสัญญำและขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระคืนเงินตน้ท่ีคำ้งอยูท่ ั้งหมด พร้อมดว้ยดอกเบ้ียท่ีคิดค ำนวณจนถึงวนัท่ีช ำระเงินตน้
คืนเสร็จส้ินในอตัรำร้อยละท่ีสหกรณ์ก ำหนด โดยก ำหนดช ำระทนัทีท่ีไดรั้บกำรบอกเลิกสัญญำ  
 ข้อ 7. ในกำรช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียคืนทนัที ตำมควำมในข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือ
เจำ้หนำ้ท่ีหกัเงินตำมควำมในขอ้ 3. และหรือใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินประกนัตวั บ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขำ้พเจำ้จะ
พึงไดรั้บหกัเงินดงักล่ำวเพื่อส่งช ำระหน้ีจนครบถว้น 

ขอ้ 8. ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเพิ่มดอกเบ้ียเงินกูแ้ลว้ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหส้หกรณ์เพิ่มอตัรำดอกเบ้ีย
สูงกวำ่ท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 1. ไดต้ำมท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่จ  ำเป็นตอ้งแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

                                                                                                                                                                   /ขอ้ 9... 



 ขอ้ 9. ในขณะท ำหนงัสือสัญญำฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้มีคู่สมรสช่ือ.............................................................ซ่ึงไดรั้บรู้ 
และใหค้  ำยนิยอมในกำรท ำหนงัสือสัญญำฉบบัน้ี 
หนงัสือสัญญำฉบบัน้ีท ำข้ึนเป็น 2 ฉบบั มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนั ขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 
 
 
(ลงช่ือ)..........................................................ผูกู้ ้                                (ลงช่ือ)..............................................พยำน 
           (.........................................................)                                              (..................................................) 
 
(ลงช่ือ)...........................................................คู่สมรส(ถำ้มี)                (ลงช่ือ)................................................ผูเ้ขียน 
           (.........................................................)                                              (...................................................) 
 
    ขำ้พเจำ้............................................................................ไดรั้บเงินกู ้จ  ำนวน....................................บำท 
(..........................................................................) ตำมหนงัสือกูน้ี้ไปเป็นกำรถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี............................. 
 
 
                                                                    ........................................................................ ผูรั้บเงิน 
                                                                  (ตอ้งลงลำยมือช่ือในกำรรับเงินต่อหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์) 
 
                                                                   ..............................................................เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  เอกสำรแจ้งควำมประสงค์กรณีกู้สำมัญไม่เกนิร้อยละเก้ำสิบของค่ำหุ้นและหรือเงนิฝำกของสมำชิก 
ช่ือ – สกลุ ...............................................................สมำชิกเลขท่ี..................สงักดั................................ 
สถำนภำพปัจจุบนั ขำ้รำชกำรลูกจำ้งประจ ำเกษียณอำยรุำชกำร พนกังำนรำชกำรลูกจำ้งชัว่ครำว 
ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได ้บำ้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี...........หมู่บำ้น/อำคำร..................................................... 
ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ต ำบล..........................เขต/อ ำเภอ........................ 
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 
หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น..................................................มือถือ.......................................... 
โปรดท ำเคร่ืองหมำย ลงใน   ตำมควำมต้องกำรของท่ำน 
ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคจ์ะช ำระหน้ีเงินกูส้ำมญัไม่เกินร้อยละเกำ้สิบของค่ำหุน้และหรือเงินฝำกของสมำชิก 

โดยวธีิ 
 หกัจำกเงินเดือนหกัจำกค่ำจำ้ง หกัจำกบ ำนำญหกัจำกบ ำเหน็จรำยเดือนช ำระดว้ยตนเองท่ีสหกรณ์ฯ 
 ช ำระโดยหกับญัชีเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์ฯ(โปรดติดต่อเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯก่อน) 
 ช ำระผำ่นธนำคำรประเภทออมทรัพย ์ช่ือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทำงหลวง จ ำกดั ดงัต่อไปน้ี 

          ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั     สำขำถนนศรีอยธุยำ   เลขท่ีบญัชี 013-1-25604-1 
          ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ  ำกดั สำขำรำมำธิบดี   เลขท่ีบญัชี 026-4-09590-2 
          ธนำคำรซีไอเอม็บีไทย จ ำกดั สำขำเค เอส แอล ทำวเวอร์    ถนนศรีอยธุยำ   
                                                            เลขท่ีบญัชี 700-0-22218-5 
          ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั     สำขำอุรุพงษ ์    เลขท่ีบญัชี 149-0-89521-4 
          ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั     สำขำพญำไท    เลขท่ีบญัชี 003-2-90393-2 
          ธนำคำรธนชำติ จ  ำกดั สำขำโรงพยำบำลพญำไท 1      เลขท่ีบญัชี 490-2-14383-5 

      **ก่อนกำรช ำระผำ่นธนำคำรกรุณำโทรสอบถำมยอดเงินท่ีตอ้งช ำระกบัเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯก่อนท่ี 098- 998- 3653** 
             กรณชี ำระหนีเ้งินกู้ด้วยกำรหักจำกเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืน 
             ขอช ำระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียจำกเงินปันผลเป็นงวดรำยปี 
                  (กรณีกูไ้ม่เกิน 50%ของค่ำหุน้) 
             ขอช าระคืนเงินตน้จากเงินปันผลเป็นงวดรายปี ส าหรับดอกเบ้ียช าระเป็นรายเดือนทุกเดือน 
                  (กรณีกูไ้ม่เกิน90%ของค่าหุน้) 
     
                                                                                        ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                             (...................................................) 

           วนัท่ี…………………………………… 

เร่ิมใช้ 30 ก.ค. 63 
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