
 

ค ำขอกู้เงนิของสำมญั 
(สมำชิกสำมัญประเภท ก และ สำมัญประเภท ข) 

จ ำนวนเอกสำรส ำหรับขอกู้สำมัญ 
1. ค ำขอกู้สำมญั(หน้ำ-หลงั) (1ใบ)  
2. หนังสือกู้สำมญั(หน้ำ-หลงั) (2ใบ)   
3. หนังสือค ำ้ประกนั(หน้ำ-หลงั) (รำยละ2ใบ) 
4.หนังสือยนิยอมฯ (2ใบ)   
5. บันทกึข้อควำมฯ(ตรำครุฑ) (2ใบ)  
6. หนังสือแจ้งควำมประสงค์เลือกอตัรำดอกเบีย้ (2ใบ)                        

                        7. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอกู้เงินสำมญั (1ใบ)    
 

หลกัฐำนแนบค ำขอกู้สำมัญ  (รับรองส ำเนำถูกต้องทุกใบ) 
                        1. ส ำเนำธนำคำร KTB/SCB (1ใบ)  
                        2. สลปิเงนิเดือน (1ใบ) 

3. ส ำเนำบัตรผู้กู้ (2ใบ)   
4. ส ำเนำบัตรผู้ค ำ้ฯ (1ใบ) 

                        5. ส ำเนำบัตรคู่สมรส(ถ้ำม)ี (1ใบ)                        
6. ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณสีำม-ีภรรยำนำมสกลุไม่ตรงกนั) (1ใบ)             
7. ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ(ถ้ำม)ี (1ใบ)                            
8. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(กรณใีช้บัตรข้ำรำชกำร) (1ใบ)                                      
9. ใบประกนัชีวติกรุงไทยแอกซ่ำ(หน้ำ-หลงั)  (1ใบ) 

                      10.  สัญญำจ้ำง (กรณสีมำชิกสำมญัประเภท ข) 

 



 

 

   รายการเอกสารหลักฐานประกอบค าขอกู้เงินสามัญ                 เร่ิมใช ้1 ส.ค. 2564 

                  ( ขีดเคร่ืองหมาย   ✓  ในช่อง    )            

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

2. เอกสำรหลกัฐำนรับรองส ำเนำถกูตอ้งท่ีตอ้งแนบพร้อมค ำขอกู ้

ส่วนของผู้กู้ 

       สลิบเงินเดือนของผูกู้ ้                               ส ำเนำบตัรผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำย ุ
       ส ำเนำบตัรคูส่มรสผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอำยุ      ส ำเนำทะเบียนสมรส(กรณีสำมี-ภรรยำนำมสกุลไม่ตรงกนั) 
       ส ำเนำใบเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ (ถำ้มี)         ส ำเนำทะเบียนบำ้น(กรณีแนบบตัรขำ้รำชกำร) 
        ใบประกนัชีวิตกรุงไทยแอกซ่ำ                สัญญำจำ้งท่ีเป็นพนกังำนรำชกำร (คนกูเ้ป็นสมำชิกสำมญัประเภท ข) 
       หลกัฐำนแสดงยอดหน้ีคงเหลือกบัสถำบนักำรเงนิอื่น(หำกมี)เฉพำะผูกู้ท่ี้ตอ้งกำรให้สหกรณ์ปิดหน้ีให้ 

                      หลกัฐำน ค ำช้ีแจง  ประกอบเหตุผลในกำรขอกู(้หำกมี) 

                                                                                               

 ส่วนของผู้ค า้ประกัน 

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

                     สัญญำจำ้งท่ีเป็นพนกังำนรำชกำร  (กรณีผูค้  ้ำเป็นสมำชิกสำมญัประเภท ข )                                         
           3.กำรรับเงินกู ้  ขอให้สหกรณ์ฯจ่ำยเงินกูต้ำมค ำขอกูโ้ดยวิธี 

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

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

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

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

 
 
             เจำ้หน้ำท่ี.....................................................ผูต้รวจสอบ 
 
 
 



                
                                                                                                                                                                  เร่ิมใช ้1 ส.ค. 2564 

 

                                                                              ค ำขอกู้เงนิสำมัญ 
วนัท่ี...................................................................... 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 

 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................อายุ..............................ปี  
สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................เป็น     สมาชิกสามญัประเภท ก  สมาชิกประเภท ข   ต าแหน่ง
..........................................................สังกดั.....................................................โทรศพัทส์ านกังาน.......................................
โทรศพัทม์ือถือ.....................................อตัราเงินเดือน/ค่าตอบแทน.......................................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.................../............วนัที.่............................. 
       วงเงินกู.้................................บาท  ตน้เงินคงเหลือ...................................บาท 
(2) หนงัสือกู ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนอีกจ านวน......................สัญญาวนัที่

.................................วงเงนิกู.้.....................................บาท  จ านวน..................งวด  ส่งคืนเดือนละ.................................บาท 

ขอ้  5.  นอกจากค่าหุ้นซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ในสหกรณ์  ขา้พเจา้ขอเสนอบุคคลเป็นผูค้  ้าประกนัดงัต่อไปน้ี  คือ 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ-สกุล 
สมาชิกเลข
ทะเบียนที่ 

ต าแหน่งและสังกดั 
อตัรา

เงินเดือน 
(บาท) 

เป็นผูค้  ้าประกนัรายอื่น
ช่ือผูกู้ ้ 

หลกัฐานลายมือช่ือผูค้  ้า
ประกนั 

       

       

       

       
            ค าเตือน 1. สมาชิกสามญัประเภท ก คนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัสมาชิกสามญัประเภท ก หรือสมาชิกสามญัประเภท ข ในเวลาเดียวกนัไดไ้ม่เกิน 4 คน 

                                                และจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ฯในฐานะผูค้  ้าประกนัรวมไม่เกินสิทธ์ิซ่ึงตนจะกูส้ามญัได ้
                          2.  สมาชิกสามญัประเภท ข คนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัสมาชิกสามญัประเภท ข ในเวลาเดียวกนัไดไ้ม่เกิน 4 คนและจะมีหน้ีสินต่อสหกรณ์ฯ 

           ในฐานะผูค้  ้าประกนัรวมไม่เกินสิทธ์ิซ่ึงตนจะกูส้ามญัได ้

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

ขอ้  7.  ในการรับเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้ าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัให้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 

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

หมายเหตุ 1.  โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นทุกขอ้ความ 
                 2.  ห้ามแกไ้ข ขูดลบ ขีดฆ่า วงเงินกูใ้นสัญญาโดยเด็ดขาด  ยกเวน้ 
                     การลดวงเงินกู ้ให้ใช้วิธีขีดฆ่า  และลงลายมือช่ือก ากบัเท่าน้ัน 
                 3.  ผูค้ ้าประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้  

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

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

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



 

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............................................. 
     (......................................................) แทน................................................ 
 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

จ านวนเงนิที่เห็นควรอนุมตัิ.......................................................................บาท 

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

  
เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบแลว้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญั 

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

 

 

 



รายการอนุมตัิวงเงินกู้ของคณะกรรมการเงินกู้ 
ชุดท่ี...................วนัที่......................................... 
จ านวนเงินท่ีอนุมตัิ.....................................บาท 
เงินค ้าประกนัการช าระหน้ี......................บาท 
(จะจ่ายคืนเมื่อช าระหน้ีหมดโดยไม่มีดอกเบ้ีย) 
 
 

 
เร่ิมใช้ 1 ส.ค. 2564 

 
 
                                                               หนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
                                                                                                                                                  เลขท่ี ......................./.......................... 
                                                                                                                                    วนัท่ี ..............เดือน.................พ.ศ. ............. 

 ขา้พเจา้..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................อายุ...............ปี                           

เลขประจ าตวัประชาชน  ----        เป็น       สมาชิกสามญัประเภท ก  สมาชิกสามญัประเภท  ข 
ต าแหน่ง............................................................สังกดั..........................ไดร้ับเงินเดือน/คา่ตอบแทน เดือนละ..........................บาท      
ท่ีอยู่ปัจจุบนั  บา้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี...................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...................................................
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.......................................รหัสไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์................................... 
ขอท าหนงัสือกูเ้งินให้ไวต่้อสหกรณอ์อมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูจ้ะใชค้ าว่า “สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐาน
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ไดต้กลงกูเ้งินจากสหกรณ์ เป็นเงนิ..............................บาท(............................................................) 
เพ่ือน าไปใชใ้นการ..............................................................และขา้พเจา้ไดร้ับเงนิจ านวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ 
ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัราท่ีสหกรณก์ าหนด 
           ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหน้า  
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน  ดงัน้ี 

   ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ ...........................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย จ านวน............งวด 

   ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดๆ ละ.......................................บาท จ านวน............งวด 
        ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน.......................................พ.ศ. .......................... เป็นตน้ไป 
 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าการส่งคืนเงินกู ้(รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ าหรับ 
งวดนั้นๆ 
 ขอ้ 4.  ในการส่งคืนตน้เงินกู้พร้อมด้วยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 3. นั้น ขา้พเจ้ายินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้
รายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้  หักจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณน์ั้น  จากเงินไดร้าย
เดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณด์ว้ย ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนงัสือยินยอมให้
หักเงินไดร้ายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีโดย
ส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 5.  ขา้พเจ้ายินยอมถือว่า  ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่าด้วยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้ให้ถือว่า
เงินกูท่ี้ไดร้ับไปจากสหกรณน้ี์เป็นอนัถงึก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพรอ้มทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้
 ขอ้ 6.  ขา้พเจ้ายอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถ้าขา้พเจ้าออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า  ขา้พเจ้า
จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 
 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ี    ผูจ่้ายเงินสะสมส าหรบั
ขา้ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือค่าจา้งหรือเงินอืน่ใดท่ีทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้งจ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หักเงินดงักล่าวเพ่ือช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้
                                                                                                                                                                                        /ขอ้ 7.... 
 
 



 
 
 ขอ้ 7.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

 ข้อ 8.  ตราบใดท่ีข้าพเจ้ามีหน้ีอยู่กับสหกรณ์  ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหน้ีกับหน้ีเงินกู้ท่ีข้าพเจา้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ เม่ือข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญาน้ีเป็น
เจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะให้หักกลบลบหน้ี  โดยให้สหกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหักกลบลบหน้ีได ้
 ขอ้  9.   นอกจากขา้พเจา้และผูค้  ้าประกนั  ขา้พเจา้ขอแจง้ช่ือบุคคลต่อไปน้ีให้กบัสหกรณ์เพื่อเป็นประโยชน์ในการทวงถามหน้ีตาม
กฎหมาย   โดยให้สหกรณ์ติดต่อกับนาย/นาง/นางสาว............................................ ................................ที่อยู่
....................................................................................เบอร์โทร.............................. ขณ ะท าหนงัสือน้ีขา้พเจา้ไดแ้จง้บุคคลท่ีมีช่ือดงักล่าวทราบ
แลว้และบุคคลดงักล่าวจะไม่มีการยกเลิกความยินยอมไม่ว่าดว้ยเหตุใด จนกว่าขา้พเจา้จะช าระหน้ีจนเสร็จส้ิน 

ขอ้ 10. ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่น จ านวน 2 ฉบบั  มอบไวใ้ห้สหกรณ์    และส าหรับ
ขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกูส้ามัญน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกตอ้ง  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน 

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

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส(ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูกู้มี้คู่สมรส) 
 

วนัที่...................เดือน.....................................พ.ศ. .................. 
 ขา้พเจา้  นาย/นาง...................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง............................................. ...............ยนิยอมให้คู่
สมรสของขา้พเจา้กูเ้งินสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญั 

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

หลักฐำนกำรได้รับเงนิกู้ 

ขา้พเจา้...................................................ไดร้ับเงินกูจ้  านวน............................บาท(.................................................)  ตามหนงัสือกูเ้งิน
ส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  เม่ือวนัที่......./........./........ 

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

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

         ลงช่ือ..............................................เจา้หนา้ที่การเงิน          ลงช่ือ................................................เจา้หนา้ที่ผูต้รวจหนงัสือกู้ 
                (................................................)                                         (..................................................) 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                      เร่ิมใช ้1ส.ค.2564  
                                                                                                                                                   
                                               

 

หนังสือค ำ้ประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
 

วนัที่..................เดอืน................................พ.ศ. ..................... 

 ขา้พเจา้..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................อายุ................ปีเลขประจ าตวั

ประชาชน ----   เป็น        สมาชิกสามญัประเภท  ก   สมาชิกสามญัประเภท ข 
ต าแหน่ง.................................................................สังกดั..........................................................ไดร้ับเงินเดือน/ค่าตอบแทน 
เดือนละ....................บาทที่อยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที่.....................หมู่ท่ี..........ถนน..................................................................
ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั...................................รหัสไปรษณีย์
.............................................โทรศพัท.์............................  ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพย ์กรมทาง
หลวง จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “สหกรณ”์  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้...............................................................................กูเ้งินจ านวนเงินกู.้.........................บาท 

(...................................................................................)  เพื่อน าไปใช้ในการ................................. ............................ตาม
หนงัสือเงินกูส้ามญัที่................./.................... ลงวนัท่ี..................................และผูกู้ไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  
ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี
นั้นดว้ย 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  
อตัราดอกเบ้ีย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามญันั้นโดยตลอดแลว้  
ขา้พเจ้ายอมปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนันั้น ๆ  ทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะได้
ช าระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้  3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้
หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค  ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์  เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

 ขอ้  4.  ในกรณีท่ีขา้พเจ้าตอ้งช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ หลงัจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ขา้พเจ้าภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั  ขา้พเจ้ายินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผูจ้่ายเงินได้
รายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้  หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย  ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์
จากเงินไดร้ายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนังสือยินยอมให้
หักเงินไดร้ายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์  และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป  ทั้งน้ีจนกว่า
จะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้  

                                                  

                                                                                                                                  / ขอ้ 5..... 
 

 



 

 

 

 

ขอ้  5.  ขา้พเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินได้รายเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง และเงินอ่ืนใดของ
ขา้พเจ้ามอบไวใ้ห้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกัด  ของขา้พเจ้าให้หักเงิน ณ ที่ จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะ
ไดร้ับช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

ขอ้6.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
ขอ้  7.   การส่งหนงัสือบอกกล่าวการผิดนดัช าระหน้ีของผูกู้ใ้ห้กบัขา้พเจา้ให้ส่งตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏใน 

หนงัสือค ้าประกนัฉบบัน้ี 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

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

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

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

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

 

 

 

 
ค ำยินยอมของคู่สมรส 

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

 ขา้พเจา้  นาย/นาง..........................................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง..........................................................................ยินยอมให้คู่สมรส
ของขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญั 
 

............................................................คูส่มรสผูใ้ห้ค ายินยอม 

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

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

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

    

ขอรับรองว่าไดต้รวจบตัรประจ าตวัและลายมือช่ือผูค้  ้าประกนั  เห็นว่าหนงัสือค ้าประกนัน้ี 

ไดท้ าขึ้นโดยถูกตอ้งแลว้ 
                                                                     ..................................................เจา้หนา้ท่ี 

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

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ้ำประกัน 

ก่อนลงนามในสัญญาค ้าประกนัตอ้งอ่านและตรวจสอบ
รายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัให้เขา้ใจโดยชดัเจน ผูค้  ้า
ประกนัจะตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในสาระส าคญั ดงัน้ี 
1. ผูค้  ้าประกนัตอ้งติดตามข่าว กรณีผูกู้จ้ะลาออกจากงาน ยา้ย
สังกดั หรือเสียชีวิต ฯลฯ เพ่ือประสานกบัตน้สังกดัให้หัก
หน้ีสิน และแจง้สหกรณ์โดยด่วน 

2. ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดเมื่อผูกู้ผ้ิดนัดช าระหน้ี สหกรณ์มี
สิทธิเรียกร้องและบงัคบัให้ผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีท่ีผูกู้ค้า้งช าระ 
3. ผูค้  ้าประกนัยงัคงผูกพนัรับผิดชอบหากสหกรณ์ขยายเวลา
ผ่อนให้แก่ผูกู้ ้



 

                                                                                      
                   

                                                                                            ปรับปรุง 2 ก.พ.59 
 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด  หักเงนิได้รายเดือน  ค่าจ้างประจ า  เงนิประจ าต าแหน่ง 

เงินเพิ่ม  ค่าตอบแทน  บ าเหนจ็  บ านาญ  เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการ  และเงินอื่นใด ณ ทีจ่่าย 
 ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากัด 

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

อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

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 ากัด เพื่อให้น าไปแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้มีหน้าที่ด าเนินการ

จ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้ด าเนินการหักเงิน และน าส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด   ดังนี้  
ข้อ  1. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน ด าเนินการหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง

ประจ า เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม ค่าตอบแทน บ าเหน็จ เงินช่วยเหลือผู้ ซ่ึงออกจากราชการ และเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามี

สิทธิได้รับ ณ ที่จ่ายเพื่อช าระค่าหุ้น   หนี้ เงินกู้ หนี้ ในฐานะผู้ค ้าประกัน เงินฝาก ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการที่

เรียกเกบ็ตามภาระผูกพันที่ข้าพเจ้ามีอยู่ก่อนจนกว่าจะหมดภาระให้แก่สหกรณ์ฯเป็นอันดับแรก ตลอดไป   หลังหักจาก

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

โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดใดๆกับเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทั้งส้ิน 
ข้อ  2. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น ข้าพเจ้าต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ

ภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่รับทราบค าส่ัง และข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน  ของส่วนราชการที่สังกัดแห่ง

ใหม่ด าเนินการหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม ค่าตอบแทน บ าเหนจ็ บ านาญ หรือเงินได้อื่น

ใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธ์ิได้รับ ณ ที่จ่าย เพ่ือช าระค่าหุ้น หนี้ เงินกู้ หนี้ ในฐานะผู้ค า้ประกัน เงินฝาก และอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ

แจ้ง และเรียกเกบ็ไปยังส่วนราชการที่สังกัดแห่งใหม่ได้โดยเพียงแต่ให้สหกรณ์ฯมีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่สังกัดแห่ง

ใหม่ทราบพร้อมส่งส าเนาหนังสือยินยอมฉบับนี้ของข้าพเจ้าไปให้ด้วยกเ็ป็นหลักฐานเพียงพอให้ถือว่าเป็นค ายินยอมของ

ข้าพเจ้าให้ส่วนราชการที่สังกัดแห่งใหม่ด าเนินการหักเงินให้กับสหกรณ์ฯเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกับข้อ 1 ได้ 
ข้อ  3. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆกต็าม ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผู้มีอ านาจเบิก

จ่ายเงิน หักเงินบ าเหนจ็ บ านาญ และหรือเงินได้อ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามิสิทธ์ิได้รับจากทางราชการ เพ่ือช าระหนี้ตามที่สหกรณ์ฯ

แจ้งและเรียกเกบ็ให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ต่อไป เป็นอันดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกับข้อ 1 และ ข้อ 2 จนกว่าจะช าระหนี้ เสร็จ

ส้ิน   

หนังสือยินยอมฉบับนี้  ท าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองและมีผลผูกพันข้าพเจ้าและสหกรณ์ฯตลอดไป 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ 

และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้จนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นจากการเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ฯ หรือหลุดพ้นจากภาระหนี้ สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ หากจะมีการยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือยินยอมนี้ ข้าพเจ้า

จะต้องได้รับหลักฐานค ายินยอมเป็นหนังสือให้ยกเลิกหรือเพิกถอนจากสหกรณ์ฯก่อน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐานส าคัญข้างท้ายนี้ ด้วยแล้ว 

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



 

 

                                                         ส ำหรับสมำชิกประเภท ก                                       เร่ิมใช ้1 ส.ค. 2564 

 บันทึกข้อความ 

 ส่วนรำชกำร...................................................................................................โทร.......................................... 
  ที.่...................................................................................................................วนัที่......................................... 
 เร่ือง  ยินยอมให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ำยให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน      อธิบดีกรมทำงหลวง 
                            ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำดว้ยกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน / เงินปี / บ ำเหน็จ / บ ำนำญ / เงินประ 
จ ำต ำแหน่ง / เงินเพ่ิม / และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2550 หมวด 3 ขอ้ 30 วรรคหน่ึง ก ำหนดว่ำ ”กำรจ่ำย 
เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั มิให้ส่วนรำชกำรผูเ้บิกหักเงินไวเ้พ่ือกำรใด ๆ 

เวน้แต่จะมีหนงัสือยินยอมจำกขำ้รำชกำร เพ่ือช ำระเงินให้แก่สหกรณ์ท่ีจดัตั้งโดยส่วนรำชกำร และคำ่สวสัดิกำร 
ต่ำง ๆตำมระเบียบว่ำดว้ยกำรจดัสวสัดกิำรภำยในส่วนรำชกำร หรือช ำระตำมขอ้ผูกผนักบัทำงรำชกำร เท่ำนั้น” 
                           ดงันั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัดงักล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ (นำย / นำง /นำงสำว) 
.....................................................................................................ต ำแหน่ง................................................................... 
สังกดั......................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั จึงให้ท ำหนงัสือ 
ยินยอมให้ไวต้่อหน่วยงำนตน้สังกดัผูเ้บิกจ่ำยเงินเพ่ือให้ด ำเนินกำรหักเงินเดือนค่ำจำ้งประจ ำ  เงินประจ ำต ำแหน่ง 
เงินเพ่ิม  ค่ำตอบแทน  บ ำเหน็จ  บ ำนำญ  และเงินอ่ืนใด  ณ   ท่ีจ่ำย เพ่ือช ำระหน้ีให้กบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำง
หลวงจ ำกดั  และให้สหกรณฯ์ มีสิทธ์ิไดร้ับช ำระหน้ีจำกเงินดงักล่ำวเป็นอนัดบัแรก หลงัจำกหักภำษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ำย 
เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร (กบข.) หรือเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับลูกจำ้งประจ ำ (กสจ.) แลว้แต ่
กรณี โดยมีรำยละเอียดตำมหนงัสือยินยอมท่ีแนบมำพร้อมน้ี 

                          จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และด ำเนินกำรตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ตำมหนงัสือยินยอมท่ีแนบ 

มำดงักล่ำวต่อไปดว้ย  จะขอบคณุยิ่ง 
 

 
 

                                                                                            ......................................................................(ผูกู้)้ 
                                                                                            (....................................................................) 
                                                                              ต ำแหน่ง........................................................................... 
                                                                     
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                                                                                                                     เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  1  มิถุนายน  2564 
 
                             
 
 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 
การเลือกอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

                                                                                                                                      เขียนท่ี......................................... 
                                                                                                         วนัท่ี............................................ 
                                 ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................ผูกู้ ้เลขสมาชิกท่ี.............................. 
ไดย้ืน่กู ้          เงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั            เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน       เม่ือวนัท่ี.......................................... 
รับทราบเร่ืองนโยบายอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์ ท่ีประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ดงัน้ี 
                                  อตัราดอกเบ้ีย 5.75%    ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
                                  อตัราดอกเบ้ีย 4.75%    ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
                                  การกูค้ร้ังน้ีขา้พเจา้ขอแจง้ความประสงค ์ ขอเลือกอตัราดอกเบ้ีย……………………………….
         (โดยเขียนตวับรรจงดว้ยลายมือของผูกู้)้ 

             หนังสือแจ้งความประสงค์ฉบับน้ี ท าข้ึนด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบขอ้ความและถ้อยค าในหนังสือทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ 
ขา้พเจา้ได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าพยานไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัขา้งทา้ยน้ีด้วยแล้ว   เป็นจ านวน 2 ฉบบั เพื่อเก็บไวท่ี้
สหกรณ์ 1 ฉบบั    และเก็บไวท่ี้ขา้พเจา้ 1 ฉบบั 

 
                              

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 






