
 

 

 

 

คาํขอกู้เงินสามัญไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น 

สมาชิกสามญัและ 

สมาชิกสมทบทีเ่ป็นพนักงานราชการ 

 

               หลกัฐานแนบคาํขอกู้สามญัไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นสมาชิกสามญั (รับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ) 

          1. สําเนาธนาคาร KTB/SCB (1ใบ)                         2. สําเนาบัตรผู้กู้(1ใบ)           
                      3. สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ(ถ้าม)ี (1ใบ)              4. สําเนาทะเบียนบ้าน(กรณีใช้บตัรข้าราชการ) (1ใบ)                                       

 

 

 

 

            

 

 

 



 

                                                                                                                                  เร่ิมใช ้16 ก.ย. 2562 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้เงินสามญัไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น 

และหรือเงินฝากของสมาชิก                     

         ( ขดีเคร่ืองหมาย     ในช่อง    )            

1.คาํขอกูส้ญัญากูเ้งินสามญัไม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุน้และหรือเงินฝากของสมาชิกและ วิธีการรับเงิน 

   (กรอกขอ้ความใหค้รบถว้นถูกตอ้ง) 

      ลายเซ็นผูกู้ ้                              หมายเลขโทรศพัทข์องผูกู้ ้

      ลายเซ็นคู่สมรส (ถา้มี)  ใบแจง้ความประสงคใ์หห้กัเงินชาํระหน้ี 

2.เอกสารหลกัฐานรับรองสาํเนาถูกตอ้งท่ีตอ้งแนบพร้อมคาํขอกู ้

ส่วนของผู้กู้ 

       สลิบเงินเดือนของผูกู้ ้                               สาํเนาบตัรผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอายุ 

       สาํเนาบตัรคู่สมรสผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุ     สาํเนาทะเบียนสมรส(กรณีสามี-ภรรยานามสกุลไม่ตรงกนั) 

       สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ถา้มี)         สาํเนาทะเบียนบา้น(กรณีแนบบตัรขา้ราชการ)  

3.การรับเงิน  ขอใหส้หกรณ์ฯจ่ายเงินกูต้ามคาํขอกูโ้ดยวิธี 

     รับดว้ยตนเอง            โอนบญัชีเงินฝากสหกรณ์............................. 

                 โอนธนาคาร   (แนบหนา้บญัชีพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 

                               กรุงไทย        เลขท่ีบญัชี.................................................... 

               ไทยพาณิชย ์ เลขท่ีบญัชี..................................................... 

          

     

ลงนาม.....................................................(ผูกู้)้ 

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

ส่วนของเจ้าหน้าที ่  ตรวจสอบเอกสารแล้ว 

  ถูกตอ้ง 

  เพ่ิมเติม 1................................................................................ 

                     2.............................................................................. 

   ไดรั้บเอกสารท่ีทกัทวงถูกตอ้งครบถว้น 

 

     

                เจา้หนา้ท่ี.....................................................ผูต้รวจสอบ 

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

 



 

 

                                                                       

คาํขอกู้เงนิสามัญไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นและหรือเงนิฝากของสมาชิก 

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

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั 

 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................ อาย.ุ...................ปี  สมาชิกเลข

ทะเบียนท่ี............................เป็น     ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจาํ    พนกังานราชการ   ลูกจา้งชัว่คราว  อ่ืนๆ

ตาํแหน่ง.............................................สังกดั............................................    โทรศพัทส์าํนกังาน............................................

โทรศพัทมื์อถือ........................... เงินเดือน ค่าจา้ง บาํนาญ บาํเหน็จรายเดือน เดือนละ...........................บาท  

 ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัของสหกรณ์  จาํนวน.......................บาท(....................................................) 
เพื่อนาํไปใชใ้นการ           ปลดเปล้ืองหน้ีสิน สถาบนัการเงิน..............................................   ซ่อมแซมบา้น 
     ใชจ่้ายในครอบครัว    อ่ืนๆ.............................................. 
 ขอ้  3.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มี  

    3.1  หุน้อยูใ่นสหกรณ์  รวม...........................หุน้  เป็นเงิน................................บาท และขา้พเจา้ส่งเงิน

ชาํระค่าหุน้เป็นรายเดือน ๆ ละ..............................บาท 
                             3.2 ขา้พเจา้มีเงินฝากในสหกรณ์เป็นเงิน...................................................บาท 

 ขอ้  4.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์  และอ่ืนๆ  ดงัต่อไปน้ี 
(1)  หนงัสือกู ้สหกรณ์ท่ี.................../.............................วนัท่ี.......................................................  

       วงเงินกู.้...........................................บาท  ตน้เงินคงเหลือ...................................................บาท 

(2)  หนงัสือกู ้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนอีกจาํนวน.........................สัญญา   

วนัท่ี.................................................... วงเงินกู.้.................................................................บาท  จาํนวน............................งวด   

 ส่งคืนเดือนละ..............................................บาท 

ขอ้  5.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน/ปีเท่ากนั  งวดละ..................บาท รวม.............งวด                    

พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีสหกรณ์ฯ   กาํหนด 

ขอ้  6.  ในการรับเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

 

 

 

 

 

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

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

 หมายเหตุ 1.  โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นทุกขอ้ความ 
                 2.  หา้มแกไ้ข ขดูลบ ขีดฆ่า วงเงินกูใ้นสัญญาโดย 
                      เดด็ขาด  ยกเวน้การลดวงเงินกู ้ให้ใชว้ธีิขีดฆ่า  
                      และลงลายมือช่ือกาํกบัเท่านั้น 
  เอกสารแนบ 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้ และคู่สมรส(ถา้มี) 
                       2. สาํเนาสมุดคู่ฝากธนาคารซ่ึงผูกู้รั้บรอง 
                         
 
 
            

ตรวจสอบแล้ว 
จาํนวนหุ้น   ตามขอ้ 3. 
เงินกูส้ามญั   มีงวดท่ี....... 
                     ไม่มี 
เงนิกู้ฉุกเฉิน มี  ไม่มี 
   ............................................. 
 (.............................................) 

 

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

   เร่ิมใช้ 16 ก.ย.62 



                           กรณเีป็นสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราว 

บันทึกการพจิารณาและคาํรับรองให้ความเห็นของผู้บังคบับัญชา 

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

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเท่าท่ีทราบ  และตามท่ีไดส้อบถามแลว้  ขอใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี 

1.ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู ้ ซ่ึงช้ีแจงไวใ้นคาํขอกู ้

 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, ขาดงานเกินกาํหนดฯ) 

 ไม่มี   มี 

 

    ลายมือช่ือ....................................................... 

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

                                                       ตาํแหน่ง..................................................................... 

 

 

สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

                     จาํนวนเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์.......................................................................บาท 
จาํนวนเงินท่ีกูไ้ด9้0%ของค่าหุน้หรือเงินฝากในสหกรณ์.....................................บาท 

วงเงินท่ีเห็นควรอนุมติั.........................................................................................บาท 

  เจา้หนา้ท่ีไดต้รวจสอบแลว้เป็นไปตามระเบียบและหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินสามญั 

 

     .....................................................................เจา้หนา้ท่ี 

     ..................../..................../.........................                                                                                                                                           



เร่ิมใช ้16 ก.ย.62 

 

หนังสือสัญญากู้เงินสามัญไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นและหรือเงินฝากของสมาชิก 

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

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

                 ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................อาย.ุ................ปี เป็นสมาชิก 

เลขทะเบียนท่ี.................ตาํแหน่ง...........................................สังกดั..............................เงินเดือน............................บาท 

ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี......... ตรอก/ซอย...............................................ถนน.......................................... 

ตาํบล/แขวง.......................................อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..................................................... 

รหสัไปรษณีย.์.......................หมายเลขโทรศพัท.์.......................... 

               ขอทาํหนงัสือสัญญาให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูใ้ห้กู”้ เพื่อเป็น

หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

               ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากผูใ้หกู้เ้ป็นจาํนวนเงิน......................บาท (...................................................................) 

และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจาํนวนน้ีถูกตอ้งไปครบถว้นแลว้ตั้งแต่วนัท่ีท่ีลงในสัญญาฉบบัน้ี โดยขา้พเจา้ยนิยอมชาํระดอกเบ้ีย 

ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ใ้นอตัราตามท่ีสหกรณ์กาํหนด  

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้สัญญาวา่จะชาํระคืนเงินตน้แก่ผูใ้หกู้เ้ป็นงวดรายเดือน ๆ ละ....................................................บาท 

(.........................................................) พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามขอ้ 1 รวม .................. งวดโดยกาํหนดชาํระภายใน 

วนัจ่ายเงินเดือน หรือค่าจา้ง หรือบาํนาญ หรือบาํเหน็จรายเดือน หรือวนัประชุมใหญ่  จนกวา่จะชาํระเงินกูเ้สร็จส้ินไป 

ทั้งน้ี    ตั้งแต่งวดประจาํเดือน/ปี...........................เป็นตน้ไป 

  ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินเดือน/ ค่าจา้ง/บาํนาญ/บาํเหน็จรายเดือน หรือ

เงินอ่ืนใด  ท่ีขา้พเจา้พึงจะไดรั้บหกัเงินดงักล่าวของขา้พเจา้ส่งชาํระหน้ีต่อผูใ้หกู้ต้ามจาํนวนในขอ้ 2. หรือตามท่ีผูใ้ห้กู ้

จะพึงกาํหนด 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้สัญญาวา่จะนาํเงินกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพื่อการดงัต่อไปน้ี คือ ................................................................. 

 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมผกูผนั และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั ทุกประการ 

 ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาขอ้ใด ขอ้หน่ึง หรือปฏิบติัไม่ถูกตอ้งดว้ยประการใด ขา้พเจา้ยนิยอมให้

ผูใ้ห้กูบ้อกเลิกสัญญาและขา้พเจา้ยินยอมชาํระคืนเงินตน้ท่ีคา้งอยู่ทั้งหมด พร้อมดว้ยดอกเบ้ียท่ีคิดคาํนวณจนถึงวนัท่ี

ชาํระเงินตน้คืนเสร็จส้ินในอตัราร้อยละท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยกาํหนดชาํระทนัทีท่ีไดรั้บการบอกเลิกสัญญา  

 ขอ้ 7. ในการชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียคืนทนัที ตามความในขอ้ 6. ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือ

เจา้หน้าท่ีหักเงินตามความในขอ้ 3. และหรือให้เจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินประกนัตวั บาํเหน็จ บาํนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ี

ขา้พเจา้จะพึงไดรั้บหกัเงินดงักล่าวเพื่อส่งชาํระหน้ีจนครบถว้น 

ขอ้ 8. ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเพิ่มดอกเบ้ียเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เพิ่มอตัรา

ดอกเบ้ียสูงกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1. ไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

                                                                                                                                                                   /ขอ้ 9... 



 ขอ้ 9. ในขณะทาํหนงัสือสัญญาฉบบัน้ี ขา้พเจา้มีคู่สมรสช่ือ.............................................................ซ่ึงไดรั้บรู้ 

และใหค้าํยนิยอมในการทาํหนงัสือสัญญาฉบบัน้ี 

หนงัสือสัญญาฉบบัน้ีทาํข้ึนเป็น 2 ฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

 

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

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

 

(ลงช่ือ)...........................................................คู่สมรส(ถา้มี)                (ลงช่ือ)................................................ผูเ้ขียน 

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

 

    ขา้พเจา้............................................................................ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน....................................บาท 

(..........................................................................) ตามหนงัสือกูน้ี้ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี............................. 

 

 

                                                                    ........................................................................ ผูรั้บเงิน 

                                                                  (ตอ้งลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์) 

 

                                                                   ..............................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  เอกสารแจ้งความประสงค์กรณีกู้สามัญไม่เกนิร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นและหรือเงนิฝากของสมาชิก 

 

ช่ือ – สกลุ ...............................................................สมาชิกเลขท่ี..................สังกดั................................ 

สถานภาพปัจจุบนั   ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ  เกษียณอายรุาชการ  พนกังานราชการ 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได ้บา้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี...........หมู่บา้น/อาคาร..................................................... 

ซอย.....................................ถนน............................แขวง/ตาํบล..........................เขต/อาํเภอ........................ 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์..................................... 

หมายเลขโทรศพัทบ์า้น..................................................มือถือ.......................................... 

โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน   ตามความต้องการของท่าน 

ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัไม่เกินร้อยละเกา้สิบของค่าหุน้และหรือเงินฝากของสมาชิก 

โดยวธีิ 

 หกัจากเงินเดือนหกัจากค่าจา้ง หกัจากบาํนาญหกัจากบาํเหน็จรายเดือนชาํระดว้ยตนเองท่ีสหกรณ์ฯ 

 ชาํระโดยหกับญัชีเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ฯ(โปรดติดต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯก่อน) 

 ชาํระผา่นธนาคารประเภทออมทรัพย ์ช่ือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากดั ดงัต่อไปน้ี 

          ธนาคารกรุงไทย จาํกดั     สาขาถนนศรีอยธุยา   เลขท่ีบญัชี 013-1-25604-1 

          ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั สาขารามาธิบดี   เลขท่ีบญัชี 026-4-09590-2 

          ธนาคารซีไอเอม็บีไทย จาํกดั สาขาเค เอส แอล ทาวเวอร์    ถนนศรีอยธุยา   

                                                            เลขท่ีบญัชี 700-0-22218-5 

          ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั     สาขาอุรุพงษ ์    เลขท่ีบญัชี 149-0-89521-4 

          ธนาคารทหารไทย จาํกดั     สาขาพญาไท    เลขท่ีบญัชี 003-2-90393-2 

          ธนาคารธนชาติ จาํกดั สาขาโรงพยาบาลพญาไท 1      เลขท่ีบญัชี 490-2-14383-5 

      **ก่อนการชาํระผา่นธนาคารกรุณาโทรสอบถามยอดเงินท่ีตอ้งชาํระกบัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯก่อนท่ี 098- 998- 3653** 

             กรณชํีาระหนีเ้งินกู้ด้วยการหักจากเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืน 

             ขอชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียจากเงินปันผลเป็นงวดรายปี 

                  (กรณีกูไ้ม่เกิน 50%ของค่าหุน้) 

             ขอชาํระคืนเงินตน้จากเงินปันผลเป็นงวดรายปี สาํหรับดอกเบ้ียชาํระเป็นรายเดือนทุกเดือน 

                  (กรณีกูไ้ม่เกิน90%ของค่าหุน้) 

     

                                                                                        ลงช่ือ.................................................. 

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

           วนัท่ี…………………………………… 
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