
                                                  
 
 
 
 
 
 

                  แบบฟอร์มอ่ืน ๆ 

      หนังสือแจ้งความประสงค์  การเลือกอตัราดอกเบ้ียกูส้ามญั,ฉุกเฉิน 

                         

      หนังสือแจ้งความประสงค์ การเปล่ียนแปลงเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู ้
 

       หนังสือแจ้งความประสงค์    สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ าส่งหน้ีเกินเกษียณ          
 

     หนังสือแจ้งความประสงค์  การเปล่ียนแปลงวงเงินประกนัชีวิต/การยกเลิกการท าประกนัชีวติ 

 

     หนังสือแจ้งความประสงค์  การเลือกอตัราดอกเบ้ียกูพ้ิเศษ  

 

    หนังสือแจ้งความประสงค์  หนงัสือต่อทา้ยสัญญา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                     เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 กนัยายน  2562 
 
                             
 
 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 
การเลือกอตัราดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

                                                                                                                                      เขียนท่ี......................................... 
                                                                                                         วนัท่ี............................................ 
                                 ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................ผูกู้ ้เลขสมาชิกท่ี.............................. 
ไดย้ืน่กู ้          เงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั            เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน       เม่ือวนัท่ี.......................................... 
รับทราบเร่ืองนโยบายอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์ ท่ีประกาศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2560 ดงัน้ี 
                                  อตัราดอกเบ้ีย 6.25%    ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
                                  อตัราดอกเบ้ีย 5.25%    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 

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

 

 

 

 



 

 

 
 
                                                                                                                                          เร่ิมใช ้27 เม.ย.61 
 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 
การเปล่ียนแปลงเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ียเงินกู ้

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

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

                                 ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................ผูกู้ ้เลขสมาชิกท่ี.............................. 

ไดกู้ส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั    ตามสัญญาเลขท่ี.........................................   ลงวนัท่ี............................................. 

             ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเปล่ียนแปลงเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย  สาเหตุเน่ืองจาก 

                          มีการช าระพิเศษบางส่วน 

                          ตอ้งการใหห้กัหน้ีมากข้ึน จาก.........................เป็น............................ 

                          เปล่ียนแปลงวธีิการหกัเงิน  จาก.......................เป็น............................ 

                          อ่ืน ๆ.................................................................. 

              หนังสือแจ้งความประสงค์ฉบบัน้ี ท าข้ึนด้วยความสมคัรใจของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าได้

ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือทั้งหมดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  

               ขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

                              

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

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

 

 

 

 

 



 

 

                                                          บันทึกข้อความ 
  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง   จ  ากดั    โทร.    27008 
ท่ี  สอ.ทล./ส.                                                        วนัท่ี           
เร่ือง     สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ าส่งหน้ีเกินเกษียณ 

  เรียน      ผูจ้ดัการ สอ.ทล.จ ากดั 
                 ขา้พเจา้............................................................................... ต  าแหน่ง.............................................................
สังกดั.........................................................รับทราบแลว้วา่เม่ือเกษียณอายรุาชการ หน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือของขา้พเจา้นั้น 
จะตอ้งเปล่ียนสัญญาเป็นกูส้ามญัโดยใชค้่าหุน้ค ้าประกนั 

                     จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                                                                                                         

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                     เร่ิมใช ้27 เม.ย.61 

 

 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 
การเปล่ียนแปลงวงเงินประกนัชีวติ/การยกเลิกการท าประกนัชีวติ 

ส าหรับท่ีท าไวเ้ป็นประกนัการช าระหน้ีเงินกู ้

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

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

                                 ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................ผูกู้ ้เลขสมาชิกท่ี.............................. 

ไดกู้ส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั    ตามสัญญาเลขท่ี.........................................   ลงวนัท่ี............................................ 

ยอดเงินกู.้....................................บาท โดยไดท้  าประกนัชีวิตไวจ้  านวน.........................................บาท   

เบ้ียประกนัรายเดือน..................... บาท  

                            บดัน้ีหน้ีสามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนัขา้งตน้   คงเหลือ.........................................บาท    

                                                                                                        ช าระหน้ีหมดแลว้ 

                             ขา้พเจา้มีความประสงคข์อ    ลดวงเงินประกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารกู ้  

                                                                                    (50%ของหน้ีคงเหลือ) 

                                                                            ยกเลิกวงเงินประกนัชีวติ  (ช าระหน้ีหมดแลว้) 

 

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

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

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์ 
การเลือกอตัราดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษ 

                                                                                                                                      เขียนท่ี......................................... 
                                                                                                         วนัท่ี............................................ 
                            ตามท่ีขา้พเจา้..........................................................................ผูกู้ ้สมาชิกเลขท่ี..............................            
ไดกู้เ้งินกูพ้ิเศษ เม่ือวนัท่ี..........................................    สัญญาเลขท่ี   .............................................................. 
ขอปรับเปล่ียนใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามประกาศ เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562  ดงัน้ี   
                                       อตัราดอกเบ้ีย                5.50%    ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
                                       อตัราดอกเบ้ีย                4.75%    ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
   ดอกเบีย้จูงใจส าหรับสมาชิกทีรั่บราชการไม่ถึง 10 ปี 

              1-2 ปีแรกอตัราดอกเบ้ีย      4.50 %   ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
              ปีท่ีสามอตัราดอกเบ้ีย         5.50%    ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
    
              1-2 ปีแรกอตัราดอกเบ้ีย      3.75 %   ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
              ปีท่ีสามอตัราดอกเบ้ีย         4.75%     ไม่ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
     ในกรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ใหเ้ปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด    
    หนงัสือแจง้ความประสงค์ฉบบัน้ี ท าข้ึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ได้ตรวจสอบ

ขอ้ความและถ้อยค าในหนังสือทั้งหมดแล้วเห็นว่าถูกตอ้ง ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ ขา้พเจา้ได้        
ลงลายมือช่ือต่อหนา้พยานไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัขา้งทา้ยน้ีดว้ยแลว้   เป็นจ านวน 2 ฉบบั เพื่อเก็บไวท่ี้สหกรณ์ 1 ฉบบั    
และเก็บไวท่ี้ขา้พเจา้ 1 ฉบบั 
                              

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

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

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

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

หมายเหตุ :  สามารถเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียไดปี้ละหน่ึงคร้ัง(ภายในเดือนธนัวาคมของปีนั้น  มีผลเปล่ียนแปลงอตัรา     
ดอกเบ้ียในวนัท่ี 1 มกราคมของปีถดัไป) 

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

เร่ิมวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 

เลขท่ีสญัญา………………... 



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

      

 

หนังสือต่อท้ายสัญญา 

                                                                                                                         ท าท่ี..................................................... 

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

โดยท่ีขา้พเจา้...................................................................................................อาย.ุ......................................ปี

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................บตัรประชาชนเลขท่ี.....................................................อยูบ่า้นเลขท่ี............... 

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

จงัหวดั...............................................โทรศพัท.์............................................ขอท าหนงัสือต่อทา้ยสัญญาหนงัสือกูเ้งิน

สามญัเลขท่ี.....................................ใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั  เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  

                                ขอ้ 1. ตามท่ีขา้พเจา้ได้กูเ้งินจากสหกรณ์ฯตามหนงัสือเงินกูส้ามญัเลขท่ี......................................................   

ลงวนัท่ี.............................................นอกเหนือจากการช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 2.ของหนงัสือสัญญากูเ้งิน

สามญั (กูโ้ดยใชค้่าหุ้นค ้าประกนั)  ขา้พเจา้ขอสัญญาวา่จะขอช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายปี   โดยให้หกั

จากเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน (ถา้มี) ท่ีไดรั้บในแต่ละปี   ไปจนกวา่จะช าหน้ีไดค้รบตามจ านวนหน้ีดงักล่าว หรือเม่ือ

ครบ 20 งวด(ปี)แลว้ยงัช าระหน้ีไม่ไดค้รบ   จะขอเปล่ียนเป็นสัญญากูฉ้บบัใหม่ต่อไป 

    ขอ้ 2. หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามสัญญา ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยินยอมให้ถือว่าขา้พเจา้ผิดนัดช าระหน้ีต่อสหกรณ์     

ใหส้หกรณ์ด าเนินการตามขอ้บงัคบัและตามกฎหมายต่อไป   โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

     ขา้พเจา้ไดอ่้านและท าความเขา้ใจในหนงัสือต่อทา้ยสัญญาฉบบัน้ีทุกประการ  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน

ต่อหนา้พยาน 

                                                

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

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

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

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

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

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

 


