
 

             คาํขอกู้พเิศษ 
หลกัฐานแนบคําขอกู้พเิศษ  (รับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ) 

             1. สําเนาบัตรผู้กู้ (1ใบ)                                                                                   2. สําเนาบัตรคู่สมรส(ถ้าม)ี (1ใบ)                                

3. สําเนาทะเบียนสมรส(กรณีสาม-ีภรรยานามสกลุไม่ตรงกนั) (1ใบ)            4. สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ(ถ้าม)ี (1ใบ)                           
5. สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคู่สมรส (1ใบ)                                                   6. แบบแปลนการก่อสร้าง (1ชุด)                                  

7. สําเนาโฉนดทีด่นิ(1ใบ)                                                                               8. ใบราคาประเมนิทีด่นิของสํานักงานทีด่นิ(1ใบ)  

กรณกีู้ซ้ือคอนโดหลกัฐานแนบคําขอกู้พเิศษ  (รับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ) 

 1.  สําเนาบัตรผู้กู้ (1ใบ)                                                                                2. สําเนาบัตรคู่สมรส(ถ้าม)ี (1ใบ)                                   

3. สําเนาทะเบียนสมรส(กรณีสาม-ีภรรยานามสกลุไม่ตรงกนั) (1ใบ)          4. สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ(ถ้าม)ี (1ใบ)                           
5. สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคู่สมรส (1ใบ)                                                 6. แบบแปลนการก่อสร้าง (1ชุด)                                  

7. สําเนาหลกัฐานกรรมห้องชุด (1ชุด)                                                          8. ใบราคาประเมนิอาคารชุด (1ใบ)     

กรณซ่ีอมแซม,ต่อเติม,ปรับปรุงหลักฐานแนบขอกู้พเิศษ  (รับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ) 
            1.  สําเนาบัตรผู้กู้ (1ใบ)                                                                                   2. สําเนาบัตรคู่สมรส(ถ้าม)ี (1ใบ)                                

3. สําเนาทะเบียนสมรส(กรณีสาม-ีภรรยานามสกลุไม่ตรงกนั) (1ใบ)            4. สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ(ถ้าม)ี (1ใบ)                           
5. สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคู่สมรส (1ใบ)                                                   6. แบบแปลนการก่อสร้าง (1ชุด)                               

7. แบบต่อเตมิและใบประเมนิราคาวสัดุส่วนต่อเตมิ,ซ่อมแซม,ปรับปรุง (1ชุด)       8. สําเนาโฉนดทีด่นิ(1ใบ) 

            9. ใบราคาประเมนิทีด่นิของสํานักงานทีด่นิ (1ใบ)  

กรณกีารไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอ่ืน หลกัฐานแนบคําขอกู้พเิศษ  (รับรองสําเนาถูกต้องทุกใบ) 

             1.  สําเนาบัตรผู้กู้ (1ใบ)                                                                                 2. สําเนาบัตรคู่สมรส(ถ้าม)ี (1ใบ)                                      

3. สําเนาทะเบียนสมรส(กรณีสาม-ีภรรยานามสกลุไม่ตรงกนั) (1ใบ)            4. สําเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ(ถ้าม)ี (1ใบ)                           
5. สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคู่สมรส (1ใบ)                                                   6. แบบแปลนการก่อสร้าง (1ชุด)                                  

7. สําเนาโฉนดทีด่นิ(1ใบ)                                                                               8. ใบราคาประเมนิทีด่นิของสํานักงานทีด่นิ(1ใบ)  

            9. หนังสือสัญญาจาํนอง(1ชุด)                                                     10. หนังสือรับรองการเป็นหนีสุ้ทธิของสถาบันการเงนิ(1ใบ)  

 

 

                                                



  

    กู้พเิศษ                               ปรับปรุง 16 กย. 62                                                                

                          รายการเอกสารหลกัฐานประกอบคาํขอกู้เงินพเิศษ  ( ขีดเคร่ืองหมาย     ในช่อง    )        

    1. แบบคําขอกู้เงินพเิศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  (กรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง) 

      ลายเซ็นผูกู้,้คู่สมรส (ถา้มี)                     แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งอสังหาริมทรัพย ์

    2. หลกัฐานประกอบพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

ส่วนของผู้กู้ 

             สลิบเงินเดือนของผูกู้แ้ละคู่สมรส(ถา้มี)        สาํเนาบตัรผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุ

       สาํเนาบตัรคู่สมรสผูกู้ท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุ          สาํเนาทะเบียนสมรส(กรณีสามี-ภรรยานามสกลุไม่ตรงกนั) 

       สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี)              สาํเนาทะเบียนบา้นของผูกู้แ้ละคู่สมรส 

 ส่วนของหลกัทรัพย์ 

       สาํเนาโฉนดท่ีดิน(กูไ้ด ้70%ของราคาประเมิน)   สาํเนาบญัชีเงินฝากสหกรณ์(กูไ้ด9้0%ของเงินฝาก) 

       หนงัสือประเมินราคาท่ีดินของสาํนกังานท่ีดิน       เงินค่าหุน้ในสหกรณ์(กูไ้ด9้0%ของค่าหุน้) 

                     ส่ิงปลูกสร้าง(กูไ้ด8้0%ของราคาประเมิน)              พนัธบตัรรัฐบาลไทย(กูไ้ด9้0%ของพนัธบตัร) 

        หอ้งชุด(กูไ้ด7้0%ของราคาประเมิน) 

  3.  หลกัฐานประกอบเพิม่เติมทีต้่องแนบตามวตัถุประสงค์ในการขอกู้ 

                  3.1  กรณกีู้เพ่ือสร้างอาคาร,ต่อเติม,ซ้ืออาคารพร้อมทีด่ิน 

      หนงัสือสัญญาซ้ือขาย           สัญญาจา้ง 

                 แบบก่อสร้าง,แบบต่อเดิมหรือปรับปรุงอาคารท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางราชการ 

                ภาพถ่ายส่ิงปลูกสร้างพร้อมรายละเอียด 

                          3.2  กรณไีถ่ถอนจํานองจากธนาคาร 

                       หนงัสือสัญญาจาํนองธนาคาร 

                       หนงัสือสัญญากูเ้งินจากธนาคารท่ียงัมีหน้ีสินผกูพนัอยู ่

          

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

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

       ส่วนของเจ้าหน้าที ่  ตรวจสอบเอกสารแล้ว 

        ถูกตอ้ง 

        เพิ่มเติม 1................................................................................ 

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

       ไดรั้บเอกสารท่ีทกัทวงถูกตอ้งครบถว้น 

 

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



 

 

                                                                                                                                                                              

 

 
 
                                                               คําขอกูเ้งินกูพ้เิศษ 
                                                                                      เขียนที่................................................ 

                                                                                       วันที่................................................... 

 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จาํกดั 

         ข้าพเจ้า.....................................................................สมาชิกเลขที่................... อายุ....................ปี            

ตาํแหน่ง..............................................สังกดั.....................................เงินได้รายเดือน.........................บาท                                       

อยู่บ้านเลขที่.......................ซอย........................ถนน.......................ตาํบล/แขวง.....................................                     

อาํเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................................โทรศัพทมื์อถือ/บ้าน.............................. 

ข้าพเจ้ามีคู่สมรสช่ือ.............................................อายุ............ปี สถานที่ทาํงาน.................................. 

เงินได้รายเดือน......................บาท   โทรศัพทมื์อถือ/บ้าน............................ 

*เพ่ือประกอบการพิจารณายอดเงินให้กู้  รายได้ของคู่สมรสให้แนบเป็นหลักฐาน เช่น สาํเนาบญัชธีนาคารแสดงรายได้ย้อนหลัง 3-5 เดอืน  

หนังสอืรับรองเงนิเดอืน ฯ 

    รายได้อื่นของผู้กู้........................บาท/ปี/เดือน/วัน จาก.....................................(แนบหลักฐานประกอบ) 

    รายได้อื่นของคู่สมรส..................บาท/ปี/เดือน/วัน  จาก....................................(แนบหลักฐานประกอบ)                   

ข้าพเจ้าขอเสนอคาํขอกู้พิเศษเพ่ีอโปรดพิจารณา ดังต่อไปน้ี 

1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินกู้พิเศษจาํนวน....................... บาท(...............................................................) 

ขอส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเทา่กนัทุกงวด จาํนวน........งวด งวดละ......................บาท 

2. กู้พิเศษ กู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์  และมีสทิธกู้ิได้บ้านหลังเดียวเทา่น้ัน     

3. ตามข้อ 2  การเคหะสงเคราะห์  เพ่ือการณ์ดังน้ี  

  ซ้ือบ้านพร้อมที่ดิน(บ้านเด่ียว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์  ห้องชุด) 

               ปลูกบ้านพักอาศัยบนที่ดินกรรมสทิธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรส 

                   ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่เป็นกรรมสทิธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรส 

  ไถ่ถอน จาํนอง บ้านพักอาศัยพร้อมที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น 

4.  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักทรัพย์ประกนั ดังต่อไปน้ี        

                    ที่ดิน จาํนวน......แปลง  โฉนดเลขที่............ ต้ังอยู่ที่ตาํบล...............อาํเภอ..............จังหวัด................ 

                                 เน้ือที่โดยประมาณ...........ไร่............งาน ....................วา 

                      ห้องชุดเลขที่........... เน้ือที่.........ตารางเมตร ต้ังอยู่ที่ตาํบล..............อาํเภอ.............จังหวัด................ 

                       สิ่งปลูกสร้าง   เป็น  บ้านเดี่ยว  บ้านแฝด  ทาวน์เฮ้าส ์ อาคารพาณิชย์ 

 พันธบัตรรัฐบาลไทย  จาํนวน.................................บาท 

 เงินฝากในสหกรณ์    ประเภทบัญชี....................... จาํนวน.....................บาท 

 เงินค่าหุ้นในสหกรณ์  จาํนวน...............................บาท 

                                                                                                                                                /ขอ้ 5... 

  หนงัสือกูท่ี้........................................... 

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

  บญัชีเงินกูท่ี้.......................................... 

รับท่ี............................................ 

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

หมายเหตุ 1.โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบถว้นทุกขอ้ความ       

                 2. ห้ามใชน้ํ้ายาลบคาํผิด ยางลบ ขดูลบ ขอ้ความ 

                      ในสญัญาโดยเด็ดขาด 

                 3.การแกไ้ขให้ใชวิ้ธีขีดฆ่า และลงลายมือช่ือกาํ กบัเท่านั้น 

ปรับปรุง 16 กย.62 



 

 

 

5.    ตามข้อ 4. หลักทรัพย์ประกนั หากเป็นสิ่งปลูกสร้างข้าพเจ้าต้องจัดให้มีการเอาประกนัวินาศภัยในส่วนที่นาํ 

     มาจาํนองเป็นประกนัตลอดเวลาที่ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่แล้วเสรจ็โดยให้สหกรณ์ฯเป็นผู้รับประโยชน์ และ           

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเงินค่าใช้จ่ายในการเอาประกนัวินาศภัยดังกล่าวเองทั้งสิ้น 

6. ข้าพเจ้ารับรองว่า จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง และให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือบุคคลอื่นซ่ึงสหกรณ์ฯ 

    มอบให้ตรวจสอบประเมินหลักทรัพย์ประกนั และทาํรายงงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกบัคาํขอกู้เงินพิเศษ 

    รายน้ี อีกทั้งทราบและเขา้ใจว่าค่าใชจ่้ายอนัจําเป็นในการดําเนินการประเมินและตรวจสอบหลกัทรพัยป์ระกนั        

สหกรณฯ์ จะไม่คืนใหไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ  

7.  เม่ือได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้าพเจ้าจะทาํหนังสอืสญัญากู้เงิน ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ฯกาํหนด 

8.  ในการกู้เงินตามคาํขอกู้น้ี ข้าพเจ้าได้รับคาํยินยอมจากคู่สมรสซ่ึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

9. เม่ือสหกรณ์ฯ อนุมัติเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้าตามที่เหน็สมควรแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกดัหักเงิน 

 จากเงินรายได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพ่ือชาํระหน้ีเงินกู้ตามที่สหกรณ์ฯกาํหนด 

10. ข้าพเจ้ายินยอมปฏบัิติตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯทุกประการ และยินยอมให้ความร่วมมือกบั 

 สหกรณ์ฯทุกกรณี ทั้งก่อนและตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้ามีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์ฯ 

 

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

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

 

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

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

 

    บันทกึเจ้าหน้าที ่

1.   ผูข้อกูเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์น้ีติดต่อกนัจนถึงวนัท่ียืน่คาํขอกูเ้ป็นระยะ...................ปี 

2. ผูข้อกูมี้หุน้อยูใ่นสหกรณ์  รวม..................................หุน้  เป็นเงิน....................................บาท  

       ส่งค่าหุน้รายเดือน เดือนละ.............บาท         

3. ผูข้อกูมี้หน้ีสินต่อสหกรณ์  ดงัน้ี  ( 1 )....................................................................................... 

 ( 2 )....................................................................................... 

 ( 3 )....................................................................................... 

4. ผูข้อกูเ้คยผดินดัการส่งเงินชาํระหน้ี  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน........................................  

5. ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ  .......................................................................................................................... 

 

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

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

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                   

                                                        หนังสือสัญญากู้เงินกู้พเิศษ 

บญัชีเงินกูท่ี้..................................................... 

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

ขา้พเจา้............................................................................  สมาชิกเลขทะเบียน………….......................             

รับราชการในตาํแหน่ง................................................................................สังกดั.............................................................. 

ขอทาํหนงัสือสัญญากูเ้งินกูพ้ิเศษใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จาํกดั   เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้  1.   ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินกูพ้ิเศษจากสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวงจาํกดัจาํนวน...........................

บาท (.......................................................) และขา้พเจา้นาํ......................มาวางเป็นหลกัประกนัเงินกูต่้อสหกรณ์ไวแ้ลว้ 

ขอ้  2. ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูต้ามขอ้ 1. โดยถูกตอ้งแลว้ และขา้พเจา้สัญญาวา่จะใชเ้งินกูร้ายน้ีเฉพาะเพื่อ

ความมุ่งหมายตามท่ีไดเ้สนอไวใ้นขอ้  1.  แห่งคาํขอกูเ้งินกูพ้ิเศษ  ลงวนัท่ี................................................ 

ขอ้  3. ตราบใดท่ีขา้พเจา้ยงัส่งคืนเงินกูร้ายน้ีไม่เสร็จ  ขา้พเจา้ยินยอมและพร้อมท่ีจะอาํนวยความสะดวก     

แก่กรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ เขา้ตรวจสอบหลกัประกนั  หรือตรวจการก่อสร้าง 

ต่อเติมหรือปรับปรุงทรัพยสิ์นท่ีใชเ้งินกูร้ายน้ี และขา้พเจา้จะช้ีแจงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจสอบใหท้ราบตามความประสงค ์

ขอ้  4. การแกไ้ขเปล่ียนแปลงรูปแบบ  รายการก่อสร้าง  ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร  จากท่ีเสนอไว้

ในคาํขอกู ้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสหกรณ์ก่อน 

ขอ้  5. ขา้พเจา้สัญญาวา่จะส่งคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด    งวดละ..................  

( ตวัอกัษร )..........................................................................บาท  เป็นจาํนวน    ( ตวัอกัษร ) ..................................งวด  

ตั้งแต่เดือน..................................โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ..............ต่อปี 

                               ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เปล่ียนแปลง

อตัราดอกเบ้ียได ้ โดยสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

ขอ้  6. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้งัคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าท่ีได้รับ

มอบหมายจากสหกรณ์  หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ตามจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ีในขอ้  5.  เพื่อส่งใหส้หกรณ์ 

ขอ้  7. ตราบใดท่ีขา้พเจา้ยงัส่งคืนเงินกูร้ายน้ีไม่เสร็จ ขา้พเจา้จะไม่ให้เช่าหรือโอนอาคารหรือท่ีดิน

ซ่ึงใชเ้งินกูร้ายน้ีแก่ผูอ่ื้น  ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ก่อน 

ขอ้  8. ขา้พเจา้ยินยอมให้ถือวา่  ในกรณีใด ๆ  ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 30  ก็ดี หรือใน

กรณีท่ีขา้พเจา้ปฏิบติัผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ดี  เงินกู้รายน้ีเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ีย

ในทนัที  โดยมิตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

ขอ้  9. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 31 วา่ ถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอออกจาก

ราชการหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจาํตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 4 (3) ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์

ทราบ  และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินก่อน 

 

รายการอนุมติัวงเงินกูพ้ิเศษ 

ของคณะกรรมการดาํเนินการ 

  ชุดท่ี.......คร้ังท่ี.......วนัท่ี........................ 

    จาํนวนเงินท่ีอนุมติั..........................บาท 

 

เร่ิม 9 เมษายน 2561 



 

 

ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินตามที่กล่าวในวรรคตน้ ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ี    

ผูจ่้ายเงินบาํเหน็จ  บาํนาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการจะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้  หกัเงินดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีเงินตน้พร้อม

ทั้งดอกเบ้ียใหแ้ก่สหกรณ์ได ้

หนงัสือกูน้ี้ทาํไว ้ ณ  วนัท่ีซ่ึงระบุขา้งตน้ และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

.............................................................ผูกู้ ้

(…………………………………....) 

คํายนิยอมของคู่สมรส 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/น.ส.)............................................................เป็นคู่สมรสของ  (นาย/นาง/น.ส.) 

..................................................... ยนิยอมให(้นาย/นาง/น.ส.).............................................................กู เ้งินของสหกรณ์

ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จาํกดั  ตามหนงัสือกูเ้งินกูพ้ิเศษลงวนัท่ี.................................... ดงัขา้งตน้โดยมีวตัถุประสงค์

ของการกูพ้ิเศษคร้ังน้ีตามท่ีระบุใหไ้วใ้นคาํขอกูเ้งินพิเศษของ.................................................................. ...............(ผูกู้ )้  

ลงวนัท่ี................................................... ขอ้ 2 และ 3  และยนิยอมใหใ้ชห้ลกัทรัพยป์ระกนัรวมท่ีกล่าวในขอ้ 4 ของคาํ

ขอกูพ้ิเศษฉบบัดงักล่าว  ซ่ึงมีช่ือของขา้พเจา้........................................................ (คู่สมรส)เป็นผูถื้อตามสิทธ์ิ/ผูถื้อตาม

สิทธ์ิร่วมจดทะเบียนจาํนองเพื่อประกนัหน้ีเงินกูพ้ิเศษ ของ..................................................... (ผูกู้)้ รวมคาํขอกูเ้งินพิเศษ  

ลงวนัท่ี........................................... และหนงัสือกูเ้งินพิเศษ  ลงวนัท่ี............................................. นั้นทุกประการ และ

จะไดด้าํเนินการจดทะเบียนสิทธ์ิและนิติกรรมการจาํนองกบัสาํนกังานท่ีดินใหเ้สร็จส้ินเรียบร้อยตามระเบียบต่อไป 

 

.....................................................................คู ่สมรส 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ไดต้รวจสอบหลกัฐานถูกตอ้งแลว้ 

                                                                         .         .........................................................ผูจ้ดัการ /ผูรั้บมอบหมาย 

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

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

(.............................................................................................)  ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  ณ  วนัท่ี................................ 

 

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

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

  

                                                                                        ลงช่ือ............................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน          

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



            

  

                                               บันทกึข้อความ 

 ส่วนราชการ...................................................................................................โทร.......................................... 
  ท่ี....................................................................................................................วนัท่ี......................................... 
 เร่ือง  ยนิยอมใหห้กัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน      อธิบดีกรมทางหลวง 
                            ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเ งินเดือน /  เ งินปี  /  บํา เหน็จ /  บํานาญ /                                     

เงินประจาํ ตาํแหน่ง / เงินเพิ่ม / และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2550 หมวด 3 ขอ้ 30 วรรคหน่ึง กาํหนดวา่ ”การจ่าย 
เงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั มิใหส่้วนราชการผูเ้บิกหกัเงินไวเ้พื่อการใด ๆ 
เวน้แต่จะมีหนงัสือยินยอมจากขา้ราชการ เพื่อชาํระเงินให้แก่สหกรณ์ท่ีจดัตั้งโดยส่วนราชการ และค่าสวสัดิการต่าง ๆ

ตามระเบียบวา่ดว้ยการจดัสวสัดิการภายในส่วนราชการ หรือชาํระตามขอ้ผกูผนักบัทางราชการ เท่านั้น” 
                           ดงันั้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ (นาย / นาง /นางสาว) 
............................................................................................ตาํแหน่ง................................................................... 
สังกดั......................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั จึงใหท้าํหนงัสือ 
ยนิยอมใหไ้วต่้อหน่วยงานตน้สังกดัผูเ้บิกจ่ายเงินเพือ่ใหด้าํเนินการหกัเงินเดือนค่าจา้งประจาํ    เงินประจาํตาํแหน่ง 
เงินเพิ่ม  ค่าตอบแทน  บาํเหน็จ  บาํนาญ  และเงินอ่ืนใด  ณ   ท่ีจ่าย เพื่อชาํระหน้ีใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง

จาํกดั    และใหส้หกรณ์ฯ  มีสิทธ์ิไดรั้บชาํระหน้ีจากเงินดงักล่าวเป็นอนัดบัแรก หลงัจากหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายเงิน        

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับลูกจา้งประจาํ  (กสจ.)  แลว้แต่กรณี        

โดยมีรายละเอียดตามหนงัสือยนิยอมท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดาํเนินการตามความประสงคข์องขา้พเจา้ตามหนงัสือยนิยอมท่ีแนบมา

ดงักล่าวต่อไปดว้ย  จะขอบคุณยิง่ 
 
 

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

                                                                                            (....................................................................) 
                                                                           ตาํแหน่ง............................................................................. 
                                                                           สังกดั................................................................................... 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                          ปรับปรุง 2 ก.พ.59 

 

 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสงักดั  หักเงินได้รายเดือน  ค่าจ้างประจาํ  เงินประจาํตาํแหน่ง 
เงินเพ่ิม  ค่าตอบแทน  บาํเหนจ็  บาํนาญ  เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการ  และเงินอื่นใด ณ ที่จ่าย 

 ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จาํกดั 

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

อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราช
บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................... อา
ยุ.............ปี  รับราชการ/ทาํงานในตาํแหน่ง.........................................สังกัด................................. สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จาํกัด  เลขที่สมาชิก..................มีภูมิลาํเนาอยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย................... ถนน................... ตาํบล/แขวง .................... อาํเภอ/เขต ...................... จังหวัด
...........................ได้ทาํให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จาํกัด เพ่ือให้นาํไปแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกดั 
หรือผู้มีหน้าที่ดาํเนินการจ่ายเงินไว้เป็นหลักฐานเพ่ือให้ดาํเนินการหักเงิน และนาํส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทาง
หลวง จาํกดั   ดังน้ี 

ข้อ  1. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน ดาํเนินการหักเงินได้รายเดือน 
ค่าจ้างประจาํ เงินประจาํตาํแหน่ง เงินเพ่ิม ค่าตอบแทน บาํเหนจ็ เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการ และเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ ณ ที่จ่ายเพ่ือชาํระค่าหุ้น   หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้คํา้ประกัน เงินฝาก ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ 
ตามรายการที่เรียกเกบ็ตามภาระผูกพันที่ข้าพเจ้ามีอยู่ก่อนจนกว่าจะหมดภาระให้แก่สหกรณ์ฯเป็นอันดับแรก 
ตลอดไป   หลังหักจากภาษีเงินได้ เงินกองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
สาํหรับลูกจ้างประจาํ (กสจ.) โดยไม่จําต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดใดๆกับ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทั้งสิ้น 

ข้อ  2. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น ข้าพเจ้าต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ 
ทราบภายใน 15 วันทาํการ นับแต่วันที่รับทราบคาํสั่ง และข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน  ของส่วนราชการที่
สงักดัแห่งใหม่ดาํเนินการหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจาํ เงินประจาํตาํแหน่ง เงินเพ่ิม ค่าตอบแทน บาํเหนจ็ บาํนาญ 
หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับ ณ ที่จ่าย เพ่ือชาํระค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้คํา้ประกนั เงินฝาก และอื่นๆ ตาม
รายการที่สหกรณ์ฯแจ้ง และเรียกเกบ็ไปยังส่วนราชการที่สังกัดแห่งใหม่ได้โดยเพียงแต่ให้สหกรณ์ฯมีหนังสือแจ้งให้
ส่วนราชการที่สงักดัแห่งใหม่ทราบพร้อมส่งสาํเนาหนังสอืยินยอมฉบับน้ีของข้าพเจ้าไปให้ด้วยกเ็ป็นหลักฐานเพียงพอ
ให้ถือว่าเป็นคาํยินยอมของข้าพเจ้าให้ส่วนราชการที่สังกัดแห่งใหม่ดาํเนินการหักเงินให้กับสหกรณ์ฯเป็นอันดับแรก
เช่นเดียวกบัข้อ 1 ได้ 

ข้อ  3. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆกต็าม ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผู้มีอาํนาจ
เบิกจ่ายเงิน หักเงินบาํเหนจ็ บาํนาญ และหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามิสิทธิ์ได้รับจากทางราชการ เพ่ือชาํระหน้ีตามที่
สหกรณ์ฯแจ้งและเรียกเกบ็ให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ต่อไป เป็นอนัดับแรกตลอดไป เช่นเดียวกบัข้อ 1 และ ข้อ 2 จนกว่าจะ
ชาํระหน้ีเสรจ็สิ้น   

หนังสือยินยอมฉบับน้ี ทาํข้ึนด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเองและมีผลผูกพันข้าพเจ้าและสหกรณ์ฯ
ตลอดไป ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาํในหนังสือทั้งหมดแล้วเหน็ว่าถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของ
ข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือให้ความยินยอมฉบับน้ีจนกว่าข้าพเจ้าจะ
พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือหลุดพ้นจากภาระหน้ีสินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ หากจะมีการยกเลิกหรือ
เพิกถอนหนังสือยินยอมน้ีข้าพเจ้าจะต้องได้รับหลักฐานคาํยินยอมเป็นหนังสือให้ยกเลิกหรือเพิกถอนจากสหกรณ์ฯ
ก่อน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานสาํคัญข้างท้ายน้ีด้วยแล้ว 
                             ลงช่ือ.....................................ผู้กู้       (ลงช่ือ) ....................................พยาน 

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



 

 

 

 

แผนทีสั่งเขปแสดงทีต่ั้งอสังหาริมทรัพย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

คาํยนิยอมให้หักเงนิบําเหน็จตกทอดชําระหนีเ้งนิกู้สามญัของข้าราชการบํานาญ 
เขยีนที ่ สอ.ทล.จํากดั 

วนัท่ีท่ี..................................................................... 
ตามท่ี............................................................................................................สงักดั...................................................

สมาชิกสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั   ซ่ึงจะเกษียณอายรุาชการวนัท่ี.....................................................

และยงัคา้งชาํระหน้ีเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั  ตามหลกัฐานหนงัสือกู ้ ดงัน้ี 
เงินกูส้ามญัท่ี....................................ลงวนัท่ี.........................................จาํนวนเงิน.......................................................บาท

(...........................................................................................................)  พร้อมดอกเบ้ียในอตัราตามระเบียบของสหกรณ์ฯ   

นบัตั้งแต่วนัท่ี............................................เป็นตน้ไป   จนกวา่จะชาํระเสร็จ 
บรรดาขา้พเจา้ผูมี้รายช่ือดงัตอ่ไปน้ี 
1........................................................................................................................ 
2....................................................................................................................... 
3....................................................................................................................... 
4........................................................................................................................ 
5......................................................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิรับเงินบาํเหน็จตกทอดตามกฎหมายของ.........................................................................................

ขา้ราชการบาํนาญผูย้งัเป็นลูกหน้ีเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั   ตามหลกัฐานหนงัสือกูด้งักล่าวขา้งตน้   

ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีจ่ายเงินมีอาํนาจหกัเงินบาํเหน็จตกทอดของ............................................................................................

ขา้ราชการบาํนาญผูถึ้งแก่กรรม   เพ่ือชดใชห้น้ีเงินกูท่ี้.................................................................................ยงัคา้งชาํระใหแ้ก่

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จาํกดั   ไดจ้นครบตามจาํนวน 
บรรดาขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือน้ี     โดยตลอดเห็นวา่ตรงตามความประสงคแ์ลว้จึงไดล้งลายมือช่ือไว ้   

เป็นหลกัฐานต่อหนา้พยานขา้งทา้ยน้ี 
 

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 

1. หากท่ีไม่พอใหใ้ชใ้บแทรกได ้

2. พยาน คือ หวัหนา้ธุรการของ

หน่วยงาน 1 คน และของฝ่ายผูใ้ห้

คาํยอม 1 คน 



 
 
 

 

 

 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 

การเลือกอตัราดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษ 

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

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

                            ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................ผูกู้  ้สมาชิกเลขท่ี..............................            

ไดกู้เ้งินกูพ้ิเศษ เม่ือวนัท่ี..........................................    สัญญาเลขท่ี   .............................................................. 

ขอปรับเปล่ียนใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามประกาศ เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562  ดงัน้ี   

                                       อตัราดอกเบ้ีย                5.50%    ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 

                                       อตัราดอกเบ้ีย                4.75%    ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 

   ดอกเบีย้จูงใจสําหรับสมาชิกทีรั่บราชการไม่ถึง 10 ปี 

              1-2 ปีแรกอตัราดอกเบ้ีย      4.50 %   ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 
              ปีท่ีสามอตัราดอกเบ้ีย         5.50%    ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 
    
              1-2 ปีแรกอตัราดอกเบ้ีย      3.75 %   ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 
              ปีท่ีสามอตัราดอกเบ้ีย         4.75%     ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 

     ในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ใหเ้ปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนด    

    หนงัสือแจง้ความประสงค์ฉบบัน้ี ทาํข้ึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ได้ตรวจสอบ
ขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือทั้งหมดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ ขา้พเจา้ได ้       ลง
ลายมือช่ือต่อหน้าพยานไวเ้ป็นหลกัฐานสําคญัขา้งทา้ยน้ีด้วยแลว้   เป็นจาํนวน 2 ฉบบั เพื่อเก็บไวท่ี้สหกรณ์ 1 ฉบบั    
และเก็บไวท่ี้ขา้พเจา้ 1 ฉบบั 
                              

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

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

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

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

หมายเหตุ :  สามารถเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียไดปี้ละหน่ึงคร้ัง(ภายในเดือนธนัวาคมของปีนั้น  มีผลเปล่ียนแปลงอตัรา     

ดอกเบ้ียในวนัท่ี 1 มกราคมของปีถดัไป) 

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

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

เลขท่ีสญัญา………………... 
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