
 
ค ำขอกู้เงนิของสำมญั 

หลกัฐำนแนบค ำขอกู้สำมญั  (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกใบ) 
 1. ส ำเนำธนำคำร KTB/SCB(1ใบ)  2. ส ำเนำบัตรผู้กู้(2ใบ)  3. ส ำเนำบัตรผู้ค ำ้ฯ(1ใบ) 4.ส ำเนำบัตรคู่สมรส(ถ้ำมี) (1ใบ)                         
5. ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกลุไม่ตรงกัน) (1ใบ)            6. ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกลุ(ถ้ำมี) (1ใบ)                           
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(กรณีใช้บัตรข้ำรำชกำร) (1ใบ)                                     8. ใบประกันชีวิตกรุงไทยแอกซำ (1ใบ) 

ค ำขอกู้เงนิของสำมญัศึกษำ  
หลกัฐำนแนบค ำขอกู้สำมญั  (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกใบ)  1. ส ำเนำธนำคำร KTB/SCB (1ใบ) 2. ส ำเนำบัตรผู้กู้(2ใบ)  3. ส ำเนำบัตรผู้ค ำ้ฯ(1ใบ) 4 .ส ำเนำบัตรคู่สมรส(ถ้ำมี) (1ใบ)                    

5. ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกลุไม่ตรงกัน) (1ใบ)         6. ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกลุ(ถ้ำมี) (1ใบ)                           
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(กรณีใช้บัตรข้ำรำชกำร) (1ใบ)                                  8. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนบุตร (1ใบ) 
9. ใบรับรองกำรศึกษำ/ใบเสร็จค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ  (1ใบ)                            10.ส ำเนำบัตรบุตร(ถ้ำมี) (1ใบ) 

ค ำขอกู้เงนิของสำมญัท่องเที่ยว 
หลกัฐำนแนบค ำขอกู้สำมญั (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกใบ)  1. ส ำเนำธนำคำร KTB/SCB (1ใบ) 2. ส ำเนำบัตรผู้กู้(2ใบ) 3. ส ำเนำบัตรผู้ค ำ้ฯ(1ใบ) 4.ส ำเนำบัตรคู่สมรส(ถ้ำมี)(1ใบ)                        

5. ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกลุไม่ตรงกัน) (1ใบ)         6. ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกลุ(ถ้ำมี) (1ใบ)                          
7. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(กรณีใช้บัตรข้ำรำชกำร)  (1ใบ)                                8. โปรแกรมเที่ยว/ต๋ัวเคร่ืองบิน (1ใบ)  
9. ใบลำพักผ่อน(กรณีเที่ยวต่ำงประเทศ) (1ใบ)  

 

      ใช้แบบฟอร์มเดียวกนัทั้ง 3 ประเภท  
 
 

 

 
 



                                           รายการเอกสารหลักฐานประกอบค าขอกู้เงินสามัญ                            เร่ิม20ต.ค.59 

                  ( ขีดเคร่ืองหมาย     ในช่อง    )            

1. ค ำขอกูส้ัญญำกูเ้งินสำมญั วธีิกำรรับเงิน และหนงัสือค ้ำประกนั  (กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้นถูกตอ้ง) 
      ลำยเซ็นผูบ้งัคบับญัชำ                               หมำยเลขโทรศพัทข์องผูกู้,้ผูค้  ้ำประกนั 
      ลำยเซ็นผูกู้,้คู่สมรส (ถำ้มี)                    ลำยเซ็นผูค้  ้ำฯ,คู่สมรส (ถำ้มี) 

2. เอกสำรหลกัฐำนรับรองส ำเนำถกูตอ้งท่ีตอ้งแนบพร้อมค ำขอกู ้

ส่วนของผู้กู้ 

       สลิปเงินเดือนของผูกู้ ้                               ส ำเนำบตัรผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำย ุ
       ส ำเนำบตัรคูส่มรสผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำยุ      ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกุลไม่ตรงกนั) 
       ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ (ถำ้มี)         ส ำเนำทะเบียนบำ้น(กรณีแนบบตัรขำ้รำชกำร) 
        บ.ประกนัชีวติกรุงไทยแอกซ่ำ           สัญญำจำ้งของสมทบท่ีเป็นพนกังำนรำชกำร (คนกูเ้ป็นพนกังำนรำชกำร)  

                      สัญญำจำ้งของสมทบท่ีเป็นลูกจำ้งชัว่ครำว(คนกูเ้ป็นลูกจำ้งชัว่ครำว)      

       หลกัฐำนแสดงยอดคงเหลือหน้ีกบัสถำบนักำรเงินอื่น(หำกมี) 
                      หลกัฐำน ค ำช้ีแจง  ประกอบเหตุผลในกำรขอกู(้หำกมี) 

                                                                                               

 ส่วนของผู้ค า้ประกัน 

       ส ำเนำบตัรผูค้  ้ำท่ียงัไม่หมดอำยุ               ส ำเนำบตัรคู่สมรสผูค้  ้ำท่ียงัไม่หมดอำย ุ
       ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ (ถำ้มี)        ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกุลไม่ตรงกนั) 

                      สัญญำจำ้งของสมทบท่ีเป็นพนกังำนรำชกำร         สัญญำจำ้งของสมทบท่ีเป็นลกูจำ้งชัว่ครำว 
                (กรณีเป็นคนค ้ำของพนกังำนรำชกำรหรือลูกจำ้งชัว่ครำว )                        (กรณีเป็นคนค ้ำของลูกจำ้งชัว่ครำว) 

 

3. กำรรับเงินกู ้  ขอใหส้หกรณ์ฯจ่ำยเงินกูต้ำมค ำขอกูโ้ดยวธีิ 
     รับดว้ยตนเอง            โอนบญัชีเงินฝำกสหกรณ์............................. 

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

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

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

ส่วนของเจ้าหน้าที่   ตรวจสอบเอกสารแล้ว 
   ถูกตอ้ง 
   เพิ่มเติม 1................................................................................ 
                     2..............................................................................  
  ไดรั้บเอกสำรที่ทกัทวงถูกตอ้งครบถว้น 

            เจำ้หนำ้ท่ี.....................................................ผูต้รวจสอบ 



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

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

 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................อาย.ุ.............................ปี  
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................................เป็น     ขา้ราชการ      ลูกจา้งประจ า  ต  าแหน่ง............................................
สงักดั.....................................................โทรศพัทส์ านกังาน.......................................โทรศพัทม์ือถือ.....................................
อตัราเงินเดือน.......................................บาท 

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

     ใชจ่้ายในครอบครัว    อ่ืนๆ.......................................................................... 
 ขอ้  3.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์  รวม......................หุน้  เป็นเงิน...............................................บาท  
และขา้พเจา้ส่งเงินช าระค่าหุน้เป็นรายเดือน ๆ ละ.........................บาท 

 ขอ้  4.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์  และอ่ืนๆ  ดงัต่อไปน้ี 

(1) หนงัสือกู ้สหกรณ์ท่ี......................../.......................วนัท่ี............................................... 
       วงเงินกู.้......................................บาท  ตน้เงินคงเหลือ.....................................................บาท 
(2) หนงัสือกู ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนอีกจ านวน.........................สญัญา                  

วนัท่ี.................................วงเงินกู.้.....................................บาท  จ  านวน..................งวด  ส่งคืนเดือนละ.................................บาท 

ขอ้  5.  นอกจากค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์  ขา้พเจา้ขอเสนอบุคคลเป็นผูค้  ้าประกนัดงัต่อไปน้ี  คือ 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ-สกุล 
สมาชิกเลข
ทะเบียนที ่

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง 
ประจ าในต าแหน่ง 

และสังกดั 

อตัรา
เงินเดือน 
(บาท) 

เป็นผูค้  ้าประกนั
รายอื่นช่ือผูกู้ ้

หลกัฐานลายมือ
ช่ือผูค้  ้าประกนั 

 
       

  
      

  
      

  
      

                     ค าเตือน     สมาชิกสามญัคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัสมาชิกสามญัหรือสมทบท่ีเป็นพนกังานราชการหรือสมทบท่ีเป็นลูกจา้งชัว่คราวในเวลาเดียวกนัได ้
                                             ไม่เกนิ 4 คน   และจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ฯในฐานะผูค้  ้าประกนัรวมไม่เกนิสิทธ์ิซ่ึงตนจะกูส้ามญัได ้

ขอ้  6.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั  งวดละ....................................................บาท  
รวม.....................งวด  พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีสหกรณ์ฯ ก  าหนด 

ขอ้  7.  ในการรับเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้ าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 
 
 

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

หมายเหตุ 1.  โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ความ 

                2.  หา้มแกไ้ข ขดูลบ ขีดฆ่า วงเงินกูใ้นสัญญาโดยเด็ดขาด  ยกเวน้ 

                     การลดวงเงินกู ้ใหใ้ชว้ิธีขีดฆ่า  และลงลายมือช่ือก ากบัเท่านั้น 

               3.  ผูค้  ้าประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้  

ตรวจสอบแล้ว 
จ านวนหุน้   ตามขอ้ 3. 
เงินกูส้ามญั   มีงวดท่ี..... 
                     ไม่มี 
เงินกู้ฉุกเฉิน มี  ไม่มี 

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

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



บันทึกกำรพจิำรณำและค ำรับรองให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 

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

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเท่าท่ีทราบ  และตามท่ีไดส้อบถามแลว้  ขอใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี 

1. ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู ้ ซ่ึงช้ีแจงไวใ้นค าขอกู ้
 จริง   ไม่จริง 

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

3. ผูข้อกูมี้หน้ีสินภายนอกสหกรณ์ 
 ไม่มี   มีนอ้ย   มีมาก 

4. ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผูข้อกู ้
 จริง   ไม่จริง 

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

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

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

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

จ านวนเงินท่ีเห็นควรอนุมติั.......................................................................บาท 

วงเงินส าหรับผูค้  ้าประกนั.........................................................................บาท 

  
เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบแลว้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญั 

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

                                                                                            



รายการอนุมติัวงเงินกูข้องคณะกรรมการเงินกู้ 
ชุดท่ี...................วนัท่ี............................................... 
จ านวนเงินท่ีอนุมติั.............................................บาท 
เงินค ้าประกนัการช าระหน้ี..................................บาท 
(จะจ่ายคืนเม่ือช าระหน้ีหมดโดยไม่มีดอกเบ้ีย) 
 
 

    เร่ิม 20 ต.ค.59                           
                                                                                   
                                                          

      หนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
เลขท่ี ......................./.......................... 

                                                                                                                                 วนัท่ี ..............เดือน.................พ.ศ. ..................... 
 ขา้พเจา้..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................อายุ...............ปี                           
เลขประจ าตวัประชาชน  ---- เป็น ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  พนกังานราชการ 
 ลูกจา้งชัว่คราว  รายเดือน/รายวนั   ต าแหน่ง............................................................สังกดั................................................................                        
ไดรั้บเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง    เดือน/วนัละ.........................บาท      ท่ีอยู่ปัจจุบนั  บา้นเลขท่ี..................................................... 
หมู่ท่ี...........................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.........................................................อ  าเภอ/เขต
........................................จงัหวดั...................................................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์............................................ 
ขอท าหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูจ้ะใชค้  าวา่ “สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ไดต้กลงกูเ้งินจากสหกรณ์ เป็นเงิน..............................บาท(...........................................................................)  
เพ่ือน าไปใชใ้นการ..............................................................และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้  
          ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด 
           ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อตัราดอกเบ้ียไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้  
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน  ดงัน้ี 
   ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ ...........................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย จ านวน..................งวด 
   ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดๆ ละ.......................................บาท จ านวน...................งวด 
        ทั้งน้ีต ั้งแต่งวดประจ าเดือน.......................................พ.ศ. .......................... เป็นตน้ไป 
 ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่การส่งคืนเงินกู(้รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย)แต่ละงวดถึงก าหนดภายในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ าหรับงวดนั้นๆ 
 ขอ้ 4.  ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 3. นั้น ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินได้
รายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้  หกัจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  จากเงินได้
รายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ดว้ย ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนงัสือ
ยินยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้
สามญัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ยินยอมถือว่า  ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ที่ว่าดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้ให้ถือวา่
เงินกูท่ี้ไดรั้บไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้
 ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า  ขา้พเจา้
จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินก่อน 
 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกลา่วในวรรคก่อน  ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ี    ผูจ่้ายเงินสะสมส าหรับ
ขา้ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือค่าจา้งหรือเงินอื่นใดท่ีทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพ่ือช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้     
  



 

 

ขอ้ 7.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัท ี

 ขอ้ 8.  ตราบใดท่ีขา้พเจ้ามีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์  ขา้พเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุน้  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดท่ี
ขา้พเจ้าไดรั้บไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ได ้ เม่ือขา้พเจ้ามีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวและให้ถือเอาขอ้สัญญาน้ีเป็น
เจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะใหห้กักลบลบหน้ี  โดยใหส้หกรณ์มีอ  านาจท่ีจะด าเนินการหกักลบลบหน้ีได ้

 ขอ้  9.   นอกจากขา้พเจา้และผูค้  ้าประกนั  ขา้พเจา้ขอแจง้ช่ือบุคคลต่อไปน้ีใหก้บัสหกรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการทวงถามหน้ีตาม
กฎหมาย   โดยใหส้หกรณ์ติดต่อกบันาย/นาง/นางสาว............................................................................ที่อยู่
....................................................................................เบอร์โทร.................... .......... ขณะท าหนงัสือน้ีขา้พเจา้ไดแ้จง้บุคคลท่ีมีช่ือดงักล่าวทราบ
แลว้และบุคคลดงักล่าวจะไม่มีการยกเลิกความยนิยอมไม่ว่าดว้ยเหตุใด จนกว่าขา้พเจา้จะช าระหน้ีจนเสร็จส้ิน 

ขอ้ 10. ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่น จ านวน 2 ฉบบั  มอบไวใ้หส้หกรณ์    และส าหรับ
ขา้พเจา้เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขา้พเจ้าไดอ้่านข้อความในหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามัญน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง  จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ        
ต่อหนา้พยาน 

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

 

ค ำยนิยอมของคู่สมรส(ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูกู้มี้คู่สมรส) 
 

วนัที่...................เดือน.....................................พ.ศ. .................. 
 ขา้พเจ้า  นาย/นาง...................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง......................... ........................................
ยินยอมให้คู่สมรสของขา้พเจ้ากูเ้งินสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามัญขา้งตน้น้ีและขา้พเจ้า 
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคัญ 

                                                                                    ............................................. ...............คู่สมรส 
                                                                                     (........................................... ..............) 
      

                                              หลกัฐำนกำรได้รับเงินกู้ 

ขา้พเจา้...................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน............................บาท (.................................................)  ตามหนงัสือกู ้
เงินส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  เม่ือวนัที่......./........./........ 

                                                                                                ลงช่ือ...................................................ผูกู้เ้งิน 

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

         ลงช่ือ..............................................เจา้หนา้ที่การเงิน    ลงช่ือ................................................เจา้หนา้ที่ผูต้รวจหนงัสือกู ้
                 (................................................)                                     (........................ ..........................) 

         

 



 

 
                                                                                                                                    

หนังสือค ำ้ประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
 

วนัท่ี..................เดือน................................พ.ศ. ..................... 

 ขา้พเจา้..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.........................อาย.ุ...............ปีเลขประจ าตวั

ประชาชน  ----    เป็น  ขา้ราชการ       ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ    
ลูกจา้งชัว่คราว รายเดือน/รายวนั ต าแหน่ง..............................................สงักดั................................................ไดรั้บเงินเดือน/
ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง  เดือน/วนัละ....................บาท  ท่ีอยูปั่จจุบนั   บา้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี.........ถนน...............................
ต  าบล/แขวง............................... อ  าเภอ/เขต..............................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.....................
โทรศพัท.์.................................... ไดท้  าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมทางหลวง จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีใน
หนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห.้.............................................................................................................................กูเ้งิน  

 จ  านวนเงินกู.้.........................................บาท      (..............................................................................................................)   

เพื่อน าไปใชใ้นการ..........................................ตามหนังสือเงินกูส้ามญัท่ี................./.................... ลงวนัท่ี.........................
และผูกู้ ้ไดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแลว้  ข้าพเจ้ายินยอมค ้ าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหม
ทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้นิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  
อตัราดอกเบ้ีย  และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้  
ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะได้
ช าระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้  3.  ขา้พเจ้ายอมรับผูกพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค  ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์  เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

 ขอ้  4.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่
ขา้พเจา้ภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีลูกหน้ีผดินัด  ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินได้
รายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้  หกัจ  านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย  ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์
จากเงินไดร้ายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยนิยอมให้
หกัเงินไดร้ายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์  และความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป  ทั้งน้ีจนกว่า
จะไดช้  าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้ 

 

 

เร่ิม 22 ตค.61 



ขอ้  5.  ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินอ่ืนใดของ
ขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั  ของขา้พเจา้ใหห้ักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะ
ไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

ขอ้  6.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

ขอ้  7.   การส่งหนงัสือบอกกล่าวการผดินดัช าระหน้ีของผูกู้ใ้หก้บัขา้พเจา้ใหส่้งตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏใน 

หนงัสือค ้าประกนัฉบบัน้ี 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั  
               
                                                                                               ........................................................ 

                       (...........................................................)ผูค้  ้าประกนั 

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

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

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

 

 
ค ำยนิยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 
  เขียนที่............................................................ 
วนัที่...................เดือน.....................................พ.ศ. .................. 

 ขา้พเจา้  นาย/นาง..........................................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง..........................................................................ยินยอมให้คู่
สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือ
ไวเ้ป็นส าคญั 
 

............................................................คูส่มรสผูใ้หค้  ายนิยอม 

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

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

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

    

                 ขอรับรองว่าไดต้รวจบตัรประจ าตวัและลายมือช่ือผูค้  ้าประกนั  เห็นว่าหนงัสือค ้าประกนัน้ีไดท้ าข้ึนโดยถูกตอ้ง
แลว้ 
                                                                     ..................................................เจา้หนา้ท่ี 

                                                                    (.................................................) 
                                                                     ...................................................ผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
                                                                    (..................................................)   

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 

กอ่นลงนามในสัญญาค ้าประกนัตอ้งอ่านและตรวจสอบ
รายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน ผูค้  ้า
ประกนัจะตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในสาระส าคญั ดงัน้ี 
1.  ผูค้  ้าประกนัตอ้งติดตามข่าว กรณีผูกู้จ้ะลาออกจากงาน ยา้ย
สังกดั หรือเสียชีวิต ฯลฯ เพ่ือประสานกบัตน้สังกดัใหห้กั
หน้ีสิน และแจง้สหกรณ์โดยด่วน 

2.  ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดเม่ือผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ี สหกรณ์มี
สิทธิเรียกร้องและบงัคบัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ีท่ีผูกู้ค้า้งช าระ 
3.  ผูค้  ้าประกนัยงัคงผูกพนัรับผิดชอบหากสหกรณ์ขยายเวลา
ผ่อนใหแ้กผู่กู้ ้



 

 

 บันทึกข้อควำม 

 ส่วนราชการ...................................................................................................โทร.......................................... 
  ท่ี....................................................................................................................วนัท่ี......................................... 
 เร่ือง  ยนิยอมใหห้กัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน      อธิบดีกรมทางหลวง 
                            ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินเดือน / เงินปี / บ าเหน็จ / บ านาญ /  
เงินประจ าต าแหน่ง / เงินเพ่ิม / และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2550 หมวด 3 ขอ้ 30 วรรคหน่ึง ก  าหนดว่า ”
การจ่ายเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั มิให้ส่วนราชการผูเ้บิกหักเงินไว ้
เพื่อการใด ๆเวน้แต่จะมีหนังสือยินยอมจากขา้ราชการ  เพื่อช าระเงินให้แก่สหกรณ์ท่ีจดัตั้งโดยส่วนราชการ 
และค่าสวสัดิการต่าง ๆ  ตามระเบียบว่าดว้ยการจดัสวสัดิการภายในส่วนราชการ หรือช าระตามขอ้ผูกผนักบั  
ทางราชการ เท่านั้น” 
                           ดงันั้น เพ่ือใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ (นาย / นาง /นางสาว) 
.....................................................................................................ต  าแหน่ง................................................................. 
สงักดั......................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั จึงใหท้ าหนังสือ 
ยนิยอมใหไ้วต่้อหน่วยงานตน้สงักดัผูเ้บิกจ่ายเงินเพื่อใหด้  าเนินการหกัเงินเดือนค่าจา้งประจ า  เงินประจ าต าแหน่ง 
เงินเพ่ิม  ค่าตอบแทน  บ าเหน็จ  บ านาญ  และเงินอ่ืนใด  ณ   ท่ีจ่าย เพ่ือช าระหน้ีใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทาง
หลวงจ ากดั  และใหส้หกรณ์ฯมีสิทธ์ิไดรั้บช าระหน้ีจากเงินดงักล่าวเป็นอนัดบัแรก หลงัจากหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย 
เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.)   หรือเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจา้งประจ า  (กสจ.)   
แลว้แต่กรณี โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือยนิยอมท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และด าเนินการตามความประสงค์ของขา้พเจา้ตามหนังสือยินยอมท่ี
แนบมาดงักล่าวต่อไปดว้ย  จะขอบคุณยิง่ 
 

 
 

                                                                                            .  .....................................................................(ผูกู้)้ 
                                                                                               (....................................................................) 
                                                                                 ต  าแหน่ง......................................................................... 
                                                                     
 

 
 

 
 



                                                                                           
  ปรับปรุง 2 ก.พ.59 

 
หนังสอืยินยอมให้หน่วยงานต้นสงักดั  หักเงนิได้รายเดือน  ค่าจ้างประจ า  เงนิประจ าต าแหน่ง 

เงินเพ่ิม  ค่าตอบแทน  บ าเหนจ็  บ านาญ  เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการ  และเงินอืน่ใด ณ ทีจ่่าย 
 ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากดั 

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

อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... อายุ.............

ปี  รับราชการ/ท างานในต าแหน่ง.........................................สังกัด................................. สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด  เลขที่สมาชิก................. .มีภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่........... ตรอก/ซอย

.................. ถนน................... ต าบล/แขวง .................... อ าเภอ/เขต ...................... จังหวัด...........................

ได้ท าให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากดั เพ่ือให้น าไปแสดงต่อหน่วยงานต้นสงักดั หรือผู้มีหน้าที่ด าเนินการ

จ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานเพ่ือให้ด าเนินการหักเงิน และน าส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากดั   ดังน้ี 
ข้อ  1. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน ด าเนินการหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง

ประจ า เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม ค่าตอบแทน บ าเหนจ็ เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการ และเงินอืน่ใดที่ข้าพเจ้ามี

สิทธิได้รับ ณ ที่จ่ายเพ่ือช าระค่าหุ้น   หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้ค า้ประกนั เงินฝาก ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการที่

เรียกเกบ็ตามภาระผูกพันที่ข้าพเจ้ามีอยู่ก่อนจนกว่าจะหมดภาระให้แก่สหกรณ์ฯเป็นอันดับแรก ตลอดไป   หลังหักจาก

ภาษีเงินได้ เงินกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) 

โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดใดๆกบัเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทั้งสิ้น  
ข้อ  2. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น ข้าพเจ้าต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ 

ทราบภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง และข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน  ของส่วนราชการที่สังกัด

แห่งใหม่ด าเนินการหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิม ค่าตอบแทน บ าเหนจ็ บ านาญ หรือเงิน

ได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับ ณ ที่จ่าย เพ่ือช าระค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้ค า้ประกัน เงินฝาก และอื่นๆ ตามรายการที่

สหกรณ์ฯแจ้ง และเรียกเกบ็ไปยังส่วนราชการที่สงักดัแห่งใหม่ได้โดยเพียงแต่ให้สหกรณ์ฯมีหนังสอืแจ้งให้ส่วนราชการที่

สังกัดแห่งใหม่ทราบพร้อมส่งส าเนาหนังสือยินยอมฉบับน้ีของข้าพเจ้าไปให้ด้วยกเ็ป็นหลักฐานเพียงพอให้ถือว่าเป็นค า

ยินยอมของข้าพเจ้าให้ส่วนราชการที่สงักดัแห่งใหม่ด าเนินการหักเงินให้กบัสหกรณ์ฯเป็นอนัดับแรกเช่นเดียวกบัข้อ 1 ได้  
ข้อ  3. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆกต็าม ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผู้มีอ านาจเบิก

จ่ายเงิน หักเงินบ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามิสิทธิ์ได้รับจากทางราชการ เพ่ือช าระหน้ีตามที่สหกรณ์ฯ

แจ้งและเรียกเกบ็ให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ต่อไป เป็นอนัดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกบัข้อ 1 และ ข้อ 2 จนกว่าจะช าระหน้ีเสรจ็สิ้น   

หนังสือยินยอมฉบับน้ี ท าขึ้ นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองและมีผลผูกพันข้าพเจ้าและสหกรณ์ฯ

ตลอดไป ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสอืทั้งหมดแล้วเหน็ว่าถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า

ทุกประการ และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีจนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นจากการ

เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือหลุดพ้นจากภาระหน้ีสนิที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ หากจะมีการยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือ

ยินยอมน้ีข้าพเจ้าจะต้องได้รับหลักฐานค ายินยอมเป็นหนังสือให้ยกเลิกหรือเพิกถอนจากสหกรณ์ฯก่อน ข้าพเจ้าได้ลง

ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานส าคัญข้างท้ายน้ีด้วยแล้ว 

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

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

 



                                                                
 
 

หนังสือแจ้งควำมประสงค์ 
กำรเลือกอัตรำดอกเบีย้เงนิกู้สำมัญและเงนิกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

เขียนท่ี................................................ 
วนัท่ี............................................................. 

ตามท่ีขา้พเจา้...............................................................................ผูกู้ ้ เลขสมาชิกท่ี........................ ไดย้ืน่กู ้ 
  เงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้ าประกนั   เงินกูส้ามญัไม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิก   เงินกูฉุ้นเฉิน      
เมื่อวนัท่ี.............................รับทราบเร่ืองนโยบายอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์ ท่ีประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ดงัน้ี 

อตัราดอกเบ้ีย 6.00%  ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
อตัราดอกเบ้ีย 5.00%  ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
การกูค้ร้ังน้ีขา้พเจา้ขอแจง้ความประสงค ์  ขอเลือกอตัราดอกเบ้ีย     

         (โดยเขียนตวับรรจงดว้ยลายมือของผูกู้)้ 
หนังสือแจ้งความประสงค์ฉบับน้ี  ท าข้ีนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจ้าเองและขา้พเจ้าไดต้รวจสอบ

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 1 เมย. 2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


