
 

 

คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทสามัญโครงการเฉพาะ 

1. เพื่อซื้อยานพาหนะ 

เงื่อนไขหลักเกณฑ 

- เปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน และไมขาดชำระหุนรายเดือน หรือคางสงเงนิงวดชำระหน้ี หรือไมเปนผูขาดหลักประกันเงินกูสามญั 

- มีความสามารถในการชำระเงินกู หลังจากหักชำระหนี้ตาง ๆ แลว เงนิเดือนตองเหลือไมนอยกวา 30 % 

เงินกูเพื่อซื้อยานพาหนะ มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ยานพาหนะใหมปายแดง คำขอกูตองแนบใบจอง หรือใบเสนอราคาจากสถานบริการ หรือบริษัทซึ่งเปนตัวแทนจำหนาย    

ท่ีระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท การใหกูไมเกินกวาราคายานพาหนะ 

2. ยานพาหนะที่ใชแลว คำขอกูตองยื่นพรอมใบเสนอราคาจากสถานบริการ หรือบริษัทซึ่งเปนตัวแทนจำหนาย หรือบุคคล     

ท่ีระบุที่อยู และหมายเลขโทรศัพท ราคาพาหนะในการใหกูเปนไปตามราคากลางของกรมการขนสงทางบกในปน้ัน ฯ (กรณีท่ี

พาหนะไมมีราคากลางของกรมการขนสงทางบก สหกรณจะไมขอรับคำขอกูในทุกกรณี) 

- หลังจากรับเงินกูแลวใหนำหลักฐานการจดทะเบียนมาแสดงตอสหกรณภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับเงินกู นอกจากนั้นยังตอง 

นำหลักฐานการชำระภาษีประจำปมาแสดงภายใน 30 วัน นับแตวันที่ครบกำหนดชำระของทุกป จนกวาจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 

รวมทั้งผูกู จะตองทำประกันภัยชั้น 1 สำหรับพาหนะปายแดง และทำประกันภัยไมต่ำกวาชั้น 3 บวก สำหรับยานพาหนะ      

ที่ใชแลว เปนระยะเวลาไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการผอนชำระหนี้ (เชน ผอนชำระ 10 ป ตองทำประกันภัยชั้น 1      

เปนเวลา 5 ป) หากพนกำหนด  ไมนำหลักฐานมาแสดง สหกรณจะปรับอัตราดอกเบ้ียเทากับเงนิกูสามัญปกต ิ

- กูไดไมเกินราคาพาหนะหรือราคากลางของกรมขนสง อัตราดอกเบี้ยมากกวาเงนิฝากออมทรัพยพิเศษ 1.25 % (ปจจุบัน 4.00% ) 

- การค้ำประกัน สามารถนำหุนหรือเงินฝากที่ไมมีภาระค้ำประกันกับสัญญากูประเภทอื่น ค้ำประกันได 90 % ของหุน หรือเงินฝาก

ที่มีอยูในขณะนั้น หรือเปนบุคคลที่เปนขาราชการค้ำประกัน ดังนี้ รถจักรยานยนต บุคคลค้ำประกัน 1 ราย รถยนตราคาไมเกิน 

1,500,000 บาท บุคคลค้ำประกัน 2 ราย รถยนตราคาเกิน 1,500,000 บาท บุคคลค้ำประกัน 3 ราย (สมาชิกที่เปนคูสมรส และ

สมาชิกที่เปนผูค้ำประกันเงินกูสามัญเดิมไมสามารถค้ำประกันได) 

- การสงเงนิงวดชำระหนี้ ใหสงโดยวิธีหักเงนิไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จายเทานั้น 

- รถยนตผอนชำระไดไมเกิน 120 งวด รถจักรยานยนตผอนชำระไดไมเกิน 60 งวด โดยวิธหีักจากเงนิไดรายเดือนของผูกู จนกวาจะ

ครบถวนตามสัญญา ทั้งนี ้ตองผอนชำระใหเสร็จสิ ้นภายในอายุราชการคงเหลือของผูกู หรือผู ค้ำประกัน ยกเวนการกู นั ้นมี

หลักประกันเปนหุนสะสม หรือเงินฝากออมทรัพย ที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ ณ วันยื่นคำขอกู สามารถผอนชำระเกินอายุราชการ

คงเหลือของผูกูได 

 

คำขอกูจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขดีดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบคำขอกูสามัญโครงการเฉพาะ “เพ่ือซื้อยานพาหนะ” 

สำหรับผูกู สำหรับผูค้ำประกัน 

     1.  สลิปเงินเดือนฉบับปจจบุัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ (กรณีบัตรขาราชการ

หมดอายุ และยังมิไดทำบัตรประจำตัวขาราชการใหม ใหถาย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบเพิ่ม 1 ฉบับ) 

     3. “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

     4.  “สมรส” แนบสำเนาบตัรประจำตัวของคูสมรส (กรณ ี

ที่บัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียน

สมรสเพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใช   

คำนำหนาเปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพ่ิม) 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน 

     6.  ยานพาหนะใหมปายแดง  ใบจองหรือใบเสนอราคา

จากสถานบริการหรอืตัวแทนจำหนาย 

     7.  ยานพาหนะที่ใชแลว  

          -  ใบเสนอราคาจากสถานบริการ หรือบริษัทซึ ่งเปน

ตัวแทนจำหนาย หรือบุคคลที่ระบุที่อยู หมายเลขโทรศัพท   

         -  สัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานระบุตัวตนผูขาย สำเนา

บัตรประจำตัว สำเนาทะเบียนเลมของพาหนะ 

         -  ราคากลางของกรมขนสงทางบก รูปถายพาหนะทั้ง  

4 ดาน 

 

1.  สลิปเงินเดอืน เดือนปจจุบัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ (กรณีบัตรขาราชการ

หมดอายุ และยังมิไดทำบัตรประจำตัวขาราชการใหม ใหถาย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบเพิ่ม 1 ฉบับ) 

3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสงักัด 

4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีที่บัตร

ของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส

เพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใชคำนำหนา

เปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

5.  สำเนาทะเบียนบาน 

 

 

หมายเหต ุ

  -  คำรับรองของผูบังคับบัญชาในแบบฟอรมคำขอกู ตองมีชั้นยศนาวาโทขึ้นไป 

  -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส ของผูกู และผูค้ำประกัน ใหเจาตัวลงชื่อรบัรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู และผูค้ำประกัน ตองใหคูสมรสลงชื่อยินยอมการกูและการค้ำประกันในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยานลงนามรับรอง   

2 คน 

           -  ผูกูและผูค้ำประกันมาลงนามตอหนาเจาหนาที่ในวนัทำสัญญากูดวยตนเอง 

 

 

 

 

 



 

 

คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทสามัญโครงการเฉพาะ 

2.  เพือซ่อมแซม หรือปรับปรุงทพีกัอาศัย 

เงื่อนไขหลักเกณฑ 

- เปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน และไมขาดชำระหุนรายเดือน หรือคางสงเงนิงวดชำระหนี้ หรอืไมเปนผูขาดหลักประกัน

เงินกูสามัญ 

- มีความสามารถในการชำระเงินกู หลังจากหักชำระหนี้ตาง ๆ แลว เงินเดือนตองเหลือไมนอยกวา 30 % 

- ใหกูเพื่อซอมแซม หรือปรับปรุงที่พักอาศัยของสมาชิก บิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของสมาชิก  

การยื่นคำขอกูตองแนบสำเนาทะเบียนบาน และเอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสมาชิก รูปถายสถานที ่รายการประเมิน

ราคาในการซอมแซมปรับปรุงที่พักอาศัย หลังจากไดรับเงินกูเรียบรอยแลว สมาชิกตองนำหลักฐานเปนรูปถายสถานที่   

ที่ไดรับการซอมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยเรียบรอยแลวมาแสดงตอสหกรณ ภายใน 90 วัน หากพนกำหนดแลว ไมนำมา

แสดง สหกรณจะปรบัอัตราดอกเบี้ยเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูสามัญปกติ  

- กูไดไมเกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยมากกวาเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1.25 % (ปจจุบัน 4.00% ) 

- การค้ำประกัน สามารถนำหุนหรือเงินฝากที่ไมมีภาระค้ำประกันกับสัญญากูประเภทอื่น ค้ำประกันได 90 % ของทุน 

เรือนหุนหรือเงินฝากที่มีอยูในขณะนั้น หรือเปนบุคคลที่เปนขาราชการค้ำประกัน ดังนี้ บุคคลค้ำประกันอยางนอย 1 ราย 

สำหรับวงเงินกูไมเกิน 300,000 บาท และบุคคลค้ำประกันไมนอยกวา 2 ราย สำหรับวงเงินกูเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป (สมาชิกที่

เปนคูสมรสไมสามารถค้ำประกันได) 

- ผอนชำระไดไมเกิน 120 งวด โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู จนกวาจะครบถวนตามสัญญา ทั้งนี้ตองผอนชำระ  

ใหเสรจ็สิ้นภายในอายุราชการที่เหลือของผูกูหรือผูค้ำประกัน 

เอกสารประกอบคำขอกูสามัญโครงการเฉพาะ “เพ่ือซอมแซมหรือปรับปรุงที่พักอาศัย” 

สำหรับผูกู สำหรับผูค้ำประกัน 

     1.  สลิปเงินเดือนฉบับปจจบุัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3. “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

     4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณี 

ที่บัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียน

สมรสเพิ่ม ถาคู สมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใช   

คำนำหนาเปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน 

     6.  สำเนาบญัชีธนาคาร TMB/KTB 

     7.  สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนา

สูติบัตรเอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสมาชิก  

     8.  รูปถายรูปถายสถานที่ รายการประเมินราคาในการ

ซอมแซมปรับปรุงที่พักอาศัย 

1.  สลิปเงินเดอืน เดือนปจจุบัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสงักัด 

4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีที่บัตร

ของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส

เพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใชคำนำหนา

เปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

5.  สำเนาทะเบียนบาน 

 

 



คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทสามัญโครงการเฉพาะ 

3. เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัว 

เงื่อนไขหลักเกณฑ 

- เปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน และไมขาดชำระหุนรายเดือน หรือคางสงเงนิงวดชำระหนี้ หรอืไมเปนผูขาดหลักประกัน

เงินกูสามัญ 

- มีความสามารถในการชำระเงินกู หลังจากหักชำระหนี้ตาง ๆ แลว เงินเดือนตองเหลือไมนอยกวา 30 % 

- ใหกู เพื ่อจัดการศพ บิดา มารดา คู สมรส และบุตรที ่ชอบดวยกฎหมายของสมาชิก การยื ่นกู ตองยื่นพรอมสำเนา            

ใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาสูติบัตรเอกสารที่แสดงความเกี่ยวพันกับสมาชิก  

- กูไดไมเกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ียมากกวาเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1.00 % (ปจจุบัน 3.75% ) 

- การค้ำประกัน สามารถนำหุนหรือเงินฝากที่ไมมีภาระค้ำประกันกับสัญญากูประเภทอืน่ ค้ำประกันได 90 % ของหุนหรือ

เงินฝากที่มีอยูในขณะนั้น หรือเปนบุคคลที่เปนขาราชการค้ำ 1 คน (สมาชิกที่เปนคูสมรสไมสามารถค้ำประกันได) 

- ผอนชำระไดไมเกิน 24 งวด โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู  จนกวาจะครบถวนตามสัญญา ทั้งนี้ตองผอนชำระให

เสร็จสิ้นภายในอายุราชการที่เหลือของผูกูหรือผูค้ำประกัน 

เอกสารประกอบคำขอกูโครงการเฉพาะ “เพื่อจัดการศพบุคคลในครอบครัว” 

สำหรับผูกู สำหรับผูค้ำประกัน 

     1.  สลิปเงินเดือนฉบับปจจบุัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3. “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

     4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณี 

ที่บัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียน

สมรสเพิ่ม ถาคู สมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใช   

คำนำหนาเปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน 

     6.  สำเนาใบมรณะบัตร สำเนาทะเบียนบาน สำเนา

ทะเบียนสมรส หรือสำเนาสูติบตัร หรือเอกสารที่แสดงความ

เก่ียวพันกับสมาชิก 

7.  สำเนาบญัชีธนาคาร ttb หรือ ktb 

1.  สลิปเงินเดอืน เดือนปจจุบัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสงักัด 

4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีที่บัตร

ของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส

เพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใชคำนำหนา

เปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

5.  สำเนาทะเบียนบาน 

 

 

คำขอกูจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขดีดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

หมายเหต ุ

  -  คำรับรองของผูบังคับบัญชาในแบบฟอรมคำขอกู ตองมีชั้นยศนาวาโทขึ้นไป 

  -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส ของผูกู และผูค้ำประกัน ใหเจาตัวลงชื่อรับรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู และผูค้ำประกัน ตองใหคูสมรสลงชื่อยินยอมการกูและการค้ำประกันในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยานรับรอง 

           -  ผูกูและผูค้ำประกันมาลงนามตอหนาเจาหนาที่ในวนัทำสัญญากูดวยตนเอง 



 

คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทสามัญโครงการเฉพาะ 

4. เพื่อสงเสริมการศึกษา 

เงื่อนไขหลักเกณฑ 

- เปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน และไมขาดชำระหุนรายเดือน หรือคางสงเงนิงวดชำระหนี้ หรอืไมเปนผูขาดหลักประกัน

เงินกูสามัญ 

- มีความสามารถในการชำระเงินกู หลังจากหักชำระหนี้ตาง ๆ แลว เงินเดือนตองเหลือไมนอยกวา 30 % 

- ใหกูเพื่อการศึกษาของสมาชิก คูสมรส และบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของสมาชิก การยื่นกูตองยื่นพรอมสำเนาทะเบียน

บาน สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาสูติบัตรเอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสมาชิก หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา 

หรือหลักฐานการลงทะเบียน และรายละเอียดคาใชจายเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งออกใหโดยสถานศึกษา หรือประกาศ 

ระเบียบการ แผนพับประชาสัมพันธ หรือหลักฐานอ่ืนในทำนองเดียวกัน 

เงินกูเพื่อซื้อสงเสริมการศึกษา ใหกูไดตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

- ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ใหกูไดไมเกิน 50,000 บาท 

- ระดับมัธยมศึกษา ใหกูไดไมเกิน 100,000 บาท 

- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ใหกูไดไมเกิน 200,000 บาท 

- อัตราดอกเบี้ยมากกวาเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1.25 % (ปจจุบัน 4.00% ) 

- การค้ำประกัน สามารถนำหุนหรือเงินฝากที่ไมมีภาระค้ำประกันกับสัญญากูประเภทอื่น ค้ำประกันได 90 % ของหุนหรือ

เงินฝากที่มีอยูในขณะนั้น หรือเปนบุคคลที่เปนขาราชการค้ำ 1 คน (สมาชิกที่เปนคูสมรสไมสามารถค้ำประกันได) 

- ผอนชำระไดไมเกิน 48 งวด โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู จนกวาจะครบถวนตามสัญญา ทั้งนี้ตองผอนชำระให

เสร็จสิ้นภายในอายุราชการที่เหลือของผูกูหรือผูค้ำประกัน 

เอกสารประกอบคำขอกูโครงการเฉพาะ “เพื่อสงเสริมการศกึษา” 

สำหรับผูกู สำหรับผูค้ำประกัน 

     1.  สลิปเงินเดือนฉบับปจจบุัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

     4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณี 

ที่บัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียน

สมรสเพิ่ม ถาคู สมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใช   

คำนำหนาเปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน/สำเนาบัญชีธนาคาร TMB/KTB 

     6.  สำเนาทะเบียนบาน สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนา

สูติบัตรเอกสารแสดงความเกี่ยวพันกับสมาชิก หนังสือรับรอง

การเป นน ักศ ึกษา  หร ือหล ักฐานการลงทะเบ ียน และ

รายละเอ ียดคาใช จ ายเกี ่ยวก ับการศึกษาซึ ่ งออกใหโดย

สถานศึกษา หรือประกาศ ระเบียบการ แผนพับประชาสัมพันธ 

1.  สลิปเงินเดอืน เดือนปจจุบัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสงักัด 

4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีที่บัตร

ของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส

เพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใชคำนำหนา

เปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

5.  สำเนาทะเบียนบาน 

 



 

 

คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทสามัญโครงการเฉพาะ 

5. เพื่อการสมรส 

เงื่อนไขหลักเกณฑ 

- เปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน และไมขาดชำระหุนรายเดือน หรือคางสงเงินงวดชำระหนี้ หรอืไมเปนผูขาดหลักประกัน

เงินกูสามัญ 

- มีความสามารถในการชำระเงินกู หลังจากหักชำระหนี้ตาง ๆ แลว เงินเดือนตองเหลือไมนอยกวา 30 % 

- ใหกูเพื่อการสมรสของสมาชิก การยื่นกูตองยื่นพรอมเอกสารที่แสดงการสมรส 

- กูไดไมเกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยมากกวาเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1.25 % (ปจจุบัน 4.00% ) 

- การค้ำประกัน สามารถนำหุนหรือเงินฝากที่ไมมีภาระค้ำประกันกับสัญญากูประเภทอื่น ค้ำประกันได 90 % ของหุนหรือ

เงินฝากที่มีอยูในขณะนั้น หรือเปนบุคคลที่เปนขาราชการค้ำ 1 คน (สมาชิกที่เปนคูสมรสไมสามารถค้ำประกันได) 

- ผอนชำระไดไมเกิน 48 งวด โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู  จนกวาจะครบถวนตามสัญญา ทั้งนี้ตองผอนชำระ    

ใหเสรจ็สิ้นภายในอายุราชการที่เหลือของผูกูหรือผูค้ำประกัน 

เอกสารประกอบคำขอกูโครงการเฉพาะ “เพื่อการสมรส” 

สำหรับผูกู สำหรับผูค้ำประกัน 

     1.  สลิปเงินเดือนฉบับปจจบุัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3.  หนังสอืรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

     4.  การดแตงงาน 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน 

     6.  สำเนาบญัชีธนาคารทหารไทย หรือธนาคารกรุงไทย 

1.  สลิปเงินเดอืน เดือนปจจุบัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

3.  หนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสงักัด 

4.  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณทีี่บัตรของคูสมรสยัง

ไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม ถาคูสมรส

ใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใชคำนำหนาเปน น.ส. หรือ

สำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

5.  สำเนาทะเบียนบาน 

 
 

คำขอกูจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขดีดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

หมายเหต ุ

  -  คำรับรองของผูบังคับบัญชาในแบบฟอรมคำขอกู ตองมีชั้นยศนาวาโทขึ้นไป 

  -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส ของผูกู และผูค้ำประกัน ใหเจาตัวลงชื่อรับรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู และผูค้ำประกัน ตองใหคูสมรสลงชื่อยนิยอมการกูและการค้ำประกันในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยานรับรอง 

-  ผูกูและผูคำ้ประกันมาลงนามตอหนาเจาหนาที่ในวนัทำสญัญากูดวยตนเอง 

 



คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทสามัญโครงการเฉพาะ 

6. เพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก 

เงื่อนไขหลักเกณฑ 

- เปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน และไมขาดชำระหุนรายเดือน หรือคางสงเงนิงวดชำระหนี้ หรอืไมเปนผูขาดหลักประกัน

เงินกูสามัญ 

- มีความสามารถในการชำระเงินกู หลังจากหักชำระหนี้ตาง ๆ แลว เงินเดือนตองเหลือไมนอยกวา 30 % 

- ใหกูเพื่อซื้อเครื่องใชไฟฟา หรือเครื่องใชทางอิเล็กทรอนิกส การยื่นคำขอกูตองยื่นพรอมเอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อโฆษณา   

ที่ปรากฎราคาสินคา หรือใบเสนอราคาสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นจากสถานบริการหรือบริษัทซึ่งเปนตัวแทน

จำหนายที่ระบุที่อยู หมายเลขโทรศัพท หลังจากไดรับเงินกูแลวใหสมาชิกนำหลักฐานการซื้อขาย ใบเสร็จชำระเงิน       

มาแสดงตอสหกรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับเงินกูจากสหกรณแลว หากพนกำหนดไมนำหลักฐานมาแสดงสหกรณ

จะปรับอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญปกต ินับแตวันที่ไดรับเงินกู 

- กูไดไมเกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบ้ียมากกวาเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1.25 % (ปจจุบัน 4.00% ) 

- การค้ำประกัน สามารถนำหุนหรือเงินฝากที่ไมมีภาระค้ำประกันกับสัญญากูประเภทอื่น ค้ำประกันได 90 % ของหุนหรือ

เงินฝากที่มีอยูในขณะนั้น หรือเปนบุคคลที่เปนขาราชการค้ำ 1 คน (สมาชิกที่เปนคูสมรสไมสามารถค้ำประกันได) 

- ผอนชำระไดไมเกิน 24 งวด โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู จนกวาจะครบถวนตามสัญญา ทั้งนี้ตองผอนชำระให

เสร็จสิ้นภายในอายุราชการที่เหลือของผูกูหรอืผูค้ำประกัน 

เอกสารประกอบคำขอกู 

สำหรับผูกู สำหรับผูค้ำประกัน 

     1.  สลิปเงินเดือนฉบับปจจบุัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

     4.  “สมรส” แนบสำเนาบตัรประจำตัวของคูสมรส (กรณ ี

ที่บัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียน

สมรสเพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใช   

คำนำหนาเปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพ่ิม) 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน  

     6.  เอกสารสิ่งพิมพหรือสื่อโฆษณาที่ปรากฎราคาสินคา 

หรือในเสนอราคาสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นจากสถาน

บรกิารหรือบริษัทซึ่งเปนตัวแทนจำหนาย 

1.  สลิปเงินเดอืน เดือนปจจุบัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสงักัด 

4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีที่บัตร

ของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส

เพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใชคำนำหนา

เปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

5.  สำเนาทะเบียนบาน 

 

คำขอกูจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขดีดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

หมายเหต ุ

  -  คำรับรองของผูบังคับบัญชาในแบบฟอรมคำขอกู ตองมีชั้นยศนาวาโทขึ้นไป 

  -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส ของผูกู และผูค้ำประกัน ใหเจาตัวลงชื่อรับรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู และผูค้ำประกัน ตองใหคูสมรสลงชื่อยินยอมการกูและการค้ำประกันในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยานรับรอง 

  



คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทสามัญโครงการเฉพาะ 

7. เพื่อซื้อเคร่ืองผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โซลารเซลล) 

เงื่อนไขหลักเกณฑ 

- เปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน และไมขาดชำระหุนรายเดือน หรือคางสงเงนิงวดชำระหนี้ หรอืไมเปนผูขาดหลักประกัน

เงินกูสามัญ 

- มีความสามารถในการชำระเงินกู หลังจากหักชำระหนี้ตาง ๆ แลว เงินเดือนตองเหลือไมนอยกวา 30 % 

- ใหกูเพื่อซื้อซื้อเครื่องผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โซลารเซลล) การยื่นคำขอกูตองยื่นพรอมเอกสารสิ่งพิมพ หรือ     

สื ่อโฆษณาที่ปรากฏราคา หรือใบเสนอราคาสำหรับจากสถานบริการ หรือบริษัทที่เปนตัวแทนจำหนายที ่ระบุที่อยู 

หมายเลขโทรศัพท หลังจากไดรับเงินกูไปแลว ตองนำหลักฐานการซื้อขาย พรอมรูปถายสถานที่ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟา

พลังงานแสงอาทิตย (โซลารเซลล)  มาแสดงตอสหกรณภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับเงินกูจากสหกรณแลว หากพน

กำหนดไมนำหลักฐานมาแสดงสหกรณจะปรับอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญปกติ นับแตวันที่ไดรับเงินกู 

- กูไดไมเกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยมากกวาเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 1.25 % (ปจจุบัน 4.00% ) 

- การค้ำประกัน สามารถนำหุนหรือเงินฝากที่ไมมีภาระค้ำประกันกับสัญญากูประเภทอื่น ค้ำประกันได 90 % ของหุนหรือ

เงนิฝากที่มีอยูในขณะนั้น หรือเปนบุคคลที่เปนขาราชการค้ำ 1 คน (สมาชิกที่เปนคูสมรสไมสามารถค้ำประกันได) 

- ผอนชำระไดไมเกิน 48 งวด โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู  จนกวาจะครบถวนตามสัญญา ทั้งนี้ตองผอนชำระ    

ใหเสรจ็สิ้นภายในอายุราชการที่เหลือของผูกูหรือผูคำ้ประกัน 

เอกสารประกอบคำขอกู 

สำหรับผูกู สำหรับผูค้ำประกัน 

     1.  สลิปเงินเดือนฉบับปจจบุัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

     4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณี 

ที่บัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียน

สมรสเพิ่ม ถาคู สมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใช   

คำนำหนาเปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน/สำเนาบัญชีธนาคาร TMB/KTB  

     6.  เอกสารสิ่งพิมพหรือสื ่อโฆษณาที่ปรากฎราคาสินคา 

หรือในเสนอราคาจากสถานบริการหรือบริษัทซึ ่งเปนตัวแทน

จำหนาย 

1.  สลิปเงินเดอืน เดือนปจจุบัน มี นกง.เซ็นรบัรอง 

2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

3.  “โสด” แนบหนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสงักัด 

4.  “สมรส” แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีที่บัตร

ของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส

เพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใชคำนำหนา

เปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

5.  สำเนาทะเบียนบาน 

 

คำขอกูจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขดีดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

หมายเหต ุ

  -  คำรับรองของผูบังคับบัญชาในแบบฟอรมคำขอกู ตองมีชั้นยศนาวาโทขึ้นไป 

  -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส ของผูกู และผูค้ำประกัน ใหเจาตัวลงชื่อรับรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู และผูค้ำประกัน ตองใหคูสมรสลงชื่อยนิยอมการกูและการค้ำประกันในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยานรับรอง 

 



 

  

  

                  

คำขอกูเงินสามัญโครงการเฉพาะ 

  ซื้อยานพาหนะ........................     ซอมแซมปรับปรุงทีพักอาศัย      จัดการศพบุคคลในครอบครัว    

  สงเสริมการศึกษา       สมรส       ซ้ือส่ิงอำนวยความสะดวก      ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟา(โซลารเซลล) 
 

เขียนที ่      

วันที่    เดือน     พ.ศ.    

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฝร. 

   ขาพเจา                         สมาชิกเลขที่       อายุ           ป เลขประจำตัวประชาชน 

เลขที่        ขอเสนอคำขอกูเงินเพ่ือโปรดพิจารณาดังตอไปนี ้

   ขอ 1.  ขาพเจาขอกูเงนิ จำนวน                            บาท (        ) 

ระยะเวลาผอนชำระ   งวด ชำระแบบ  คงตน...........................พรอมดอกเบี้ย  คงยอด................................  รวมดอกเบี้ย โดยจะ

นำไปใชเพ่ือการดังตอไปนี้              

  ขอ 2.  ปจจุบันนี้ขาพเจาเปนขาราชการตำแหนง                       มีรายไดเดือนละ            บาท 

สังกัด/สถานที่ทำงาน     ตำบล          อำเภอ    จังหวัด       ..รหัสไปรษณีย     .   

ที่อยูตามทะเบยีนบานเลขท่ี   หมูที่    ตำบล       อำเภอ   จังหวดั                  รหัสไปรษณยี     . 

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่..................หมู............ตำบล.................................อำเภอ......................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย....................... 

หมายเลขโทรศัพท.......................................... ID LINE............................................................... 

     
 

สำหรับเจาหนาที่ 
 

ยอดกูอนุมัต.ิ..............................................................................บาท 

หัก 1. หนี้สามัญ....................................................................... บาท 

     2. หนี้ฉุกเฉิน...................................................................... บาท 

     3. หนี้ค้ำประกัน................................................................ บาท 

เหลือ........................................................................................ บาท 

หัก 4. ...................................................................................... บาท 

     5. ...................................................................................... บาท 

     6. ...................................................................................... บาท 

     7. ...................................................................................... บาท 

คงเหลือยอดโอน....................................................................... บาท 

เงนิกูอนุมัติวันที่..........................................ดบ. ............................วัน 

เปนเงิน........................................................................................บาท 

สงตัดสิ้นเดือน................... เปนเงนิ.............................................บาท 

หักชำระ............................................................................................. 

สิ้นเดือน........................เงนิกูคงเหลอื.........................................บาท 

สงตนเงินกูฉุกเฉิน........................................................................บาท 

รับคืนภายในวันที่............................................................................... 

 

 

 

รับที่..................................... 

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

หนังสือ................................................. 

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

บัญชีเงินกูที่.......................................... 

 



 

- 2 – 

ขอ 3.    กูหุนค้ำประกัน (ไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน)  
 

  3.1  ขาพเจามีทุนเรือนหุนที่มีอยูในสหกรณ ฯ ณ วันท่ี................................เปนจำนวนเงิน...................................บาท 

ใชหุนค้ำประกัน 90% = ................................................................... บาท 

 ขอ 4.    กูเงินฝากค้ำประกัน (ไมเกินรอยละ 90 ของเงนิฝากท่ีมี) 

  4.1  ขาพเจามีเงนิฝากอยูในสหกรณ ฯ บัญชีเลขที่....................................... จำนวนเงนิฝาก..................................บาท 

ใชเงนิฝากค้ำประกัน 90% = ..................................................................... บาท (ไมสามารถถอนเงินฝากได) 
 

ขอ 5.  กูโดยใชบุคคลค้ำประกัน ดงันี้  

5.1 ชื่อ(ผูค้ำ)..................................................................... สมาชิกเลขที่.................... อายุ.......... ป เลขประจำตัวประชาชน.................................... 

มีเงินไดรายเดือน.................................... ตำแหนง.............................................................. สังกัด............................................................................. 

สังกัด/สถานที่ทำงาน................................................ตำบล.............................อำเภอ.....................จังหวดั...................... รหัสไปรษณีย.................... 

ที่อยูตามทะเบยีนบานเลขท่ี................. หมู...............ตำบล........................... อำเภอ......................จังหวดั.......................รหสัไปรษณยี................... 

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่..........................หมู...............ตำบล.............................อำเภอ......................จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย................... 

หมายเลขโทรศัพท.......................................  
 

ลงชื่อ ............................................................................. ผูค้ำ 1 

5.2 ชื่อ(ผูค้ำ)..................................................................... สมาชิกเลขท่ี.................... อายุ.......... ป เลขประจำตัวประชาชน.................................... 

มีเงินไดรายเดือน.................................... ตำแหนง.............................................................. สังกัด............................................................................. 

สังกัด/สถานที่ทำงาน................................................ตำบล.............................อำเภอ.....................จังหวดั...................... รหัสไปรษณีย.................... 

ที่อยูตามทะเบยีนบานเลขท่ี................. หมู...............ตำบล........................... อำเภอ......................จังหวดั.......................รหสัไปรษณยี................... 

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่..........................หมู...............ตำบล.............................อำเภอ......................จังหวัด.......................รหสัไปรษณยี................... 

หมายเลขโทรศัพท.......................................  
 

ลงชื่อ ............................................................................. ผูค้ำ 2 

ขอ 5.  กูโดยใชบุคคลค้ำประกัน ดงันี้  

5.3 ชื่อ(ผูค้ำ)..................................................................... สมาชิกเลขที่.................... อาย.ุ......... ป เลขประจำตัวประชาชน.................................... 

มีเงินไดรายเดือน.................................... ตำแหนง.............................................................. สังกัด............................................................................. 

สังกัด/สถานที่ทำงาน................................................ตำบล.............................อำเภอ.....................จังหวดั...................... รหัสไปรษณีย.................... 

ที่อยูตามทะเบยีนบานเลขท่ี................. หมู...............ตำบล........................... อำเภอ......................จังหวดั.......................รหสัไปรษณยี................... 

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่..........................หมู...............ตำบล.............................อำเภอ......................จังหวัด.......................รหสัไปรษณยี................... 

หมายเลขโทรศัพท.......................................  
 

ลงชื่อ ............................................................................. ผูค้ำ 3 
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ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจา

ยินยอมใหสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่กำหนดไวในประกาศ สหกรณออมทรพัย 

กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ไมจำเปนตองแจงใหขาพเจา      

ทราบลวงหนา 

(ลงช่ือ)........................................................................................ผูขอกู 

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

 

  

 

บันทึกการพจิารณาใหความเห็นของผูบังคบับัญชา 

ขาพเจาไดพิจารณาและไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดงันี้ 

(1) ในเวลานี้ผูขอกูอยูในระหวางขอลาออกจากราชการ หรืออยูในระหวางกระทำความผิด และตองหาคดีอาญา  

     หรืออยูในระหวางถูกสอบสวนซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำหรอืไม ? 

    มี    ไมม ี

(2) ผูกูมีความเหมาะสมในการขอกูหรือไม 

    เหมาะสม  ไมเหมาะสม 

(3) ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูกูจริง 

    เปนความจริง 
 

    ลายมือชื่อ...................................................................ตำแหนง.......................................................... 

     (....................................................................) (ผูบังคับบัญชารับรอง ระดับ น.ท.ข้ึนไป) 

 



 

หนังสือรับรองสถานะบุคคล (ผูกู) 
 

วันที่.......................เดือน............................พ.ศ...................... 

 

   ขาพเจา...............................................................................เลขบัตรประชาชน................................................... 

หมายเลขสมาชิกที่..............................สังกัด.................................................หมายเลขโทรศัพท.................................................... 

   ขอใหถอยคำรับรองวา ขาพเจา................................................................................................ไดยื่นคำขอกูเงิน 

สามัญโครงการเฉพาะจากสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ตามคำขอกูฉบับลงวันที่................................. 

   ขาพเจาไมเคยถูกฟองเปนจำเลยในคดีลมละลาย ไมเคยถูกศาลลมละลายมีคำสั่งพิทักษทรัพยชั่วคราวหรือ

พิทักษทรัพยเด็ดขาด หรือไมเคยถูกศาลสั่งใหตกเปนบุคคลลมละลาย 

   ขาพเจาขอใหคำรับรองวา ถอยคำที่ขาพเจาใหไวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขาพเจาปกปดถอยคำ

จริงดังกลาว จนเปนเหตุใหสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด อนุมัติวงเงินกูใหแกขาพเจาดวยเหตุปกปด

ขอความจริง ขาพเจายินยอมใหตนสังกัดลงโทษทางวินัยขาราชการ อีกทั ้งยินยอมใหสหกรณออมทรัพย กองการฝก           

กองเรือยุทธการ จำกัด ดำเนินคดีไดท้ังทางแพง และทางอาญาแกขาพเจาไดทันที 

   ทั้งนี ้ ขาพเจาขอรับผิดชอบในถอยคำที่ใหไวแกสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด       

แตเพียงผูเดียว โดยเจาหนาที่สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ ในการใหถอยคำ

ของขาพเจานี้ เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาจึงขอลงลายมือชื่อไวเปนสำคญั 

 

     ลงชื่อ...........................................................................................ผูใหถอยคำ (ผูกู) 

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

    ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  

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

    ลงชื่อ...........................................................................................พยาน  

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

 

 

 

 

 



 

หนังสือใหคำยินยอมหักเงินเดือน หรือคาจาง หรอืบำนาญ  

(สำหรับผูกู) 

เขียนที่  ............................................................... 

วันท่ี.......................เดือน...................................พ.ศ............................ 

  อาศัยความตามมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 ขาพเจา...............................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด 

เลขทะเบียน........................................ปจจุบันเปน ขาราชการประจำ/ลูกจางประจำ/ พนักงานราชการ รับเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ ในสังกัด

..............................................................................จึงทำหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด  ดังน้ี 

 1.  ขาพเจายินยอมให กพ.ทร./กพ.หนวยตนสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายหักเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ 

เงินบำเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจาก กรมบัญชีกลาง  เพื่อชำระหนี้เงนิกู ดอกเบ้ีย เงนิรับฝาก คาหุนประจำเดือน หรือ

ภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ใหแกสหกรณ ฯ ตามจำนวนที่สหกรณ ฯ แจงไปจนกวาหนี้หรือ   

ภาระผูกพันนั้นจะระงบัสิ้นไป  

 2. ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด      

จะใหความยนิยอมเปนลายลักษณอักษร 

 

     (ลงช่ือ)..................................................................................สมาชิก 

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

 

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

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

 

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

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

     

 

 

 

 

 

 



 

คำยินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส) 

 

เขียนที่      

วันที ่  เดือน   พ.ศ.   

 

   ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว       อายุ  ป 

เลขประจำตัวประชาชน      บานเลขที่        หมูที่   

ซอย  ถนน   แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ  จังหวัด    

รหัสไปรษณีย  โทรศัพท  เปนคูสมรสของ        

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินสามัญโครงการเฉพาะของสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ตาม

หนังสือสัญญาเงินกูสามัญโครงการเฉพาะขางตนนี้ โดยไดรบัทราบขอความในสัญญานี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 

    ลงชื่อ      คูสมรสผูใหคำยินยอม 

               (      ) 

    ลงชื่อ      พยาน   

            (      ) 

 

 

หมายเหตุ  แนบสำเนาบตัรประจำตัวของคูสมรสผูอนุญาตดวย เจาตัวรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง 

              กรณีท่ีบัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล หรือคำนำหนา ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบขอใช

คำนำหนาเปน น.ส. เพิ่มดวย  

 

 

 

 

 

 



 

หนังสือใหคำยินยอมหักเงินเดือน หรือคาจาง หรือบำนาญ 

(สำหรับผูค้ำประกัน) 

เขียนที่  ............................................................... 

วันท่ี.......................เดือน...................................พ.ศ............................ 

  อาศัยความตามมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 ขาพเจา...............................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด 

เลขทะเบียน........................................ปจจุบันเปน ขาราชการประจำ/ลูกจางประจำ/พนักงานราชการ รับเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ ในสังกัด

...............................................................................จึงทำหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยทุธการ จำกัด ดังนี ้

 1.  ขาพเจายินยอมให กพ.ทร./กพ.หนวยตนสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายหักเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ 

เงินบำเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจาก กรมบัญชีกลาง  เพื่อชำระหนี้เงินกู ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก คาหุนประจำเดือน หรือ

ภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ใหแกสหกรณ ฯ ตามจำนวนที่สหกรณ ฯ แจงไปจนกวาหนี้ หรือ  

ภาระผูกพันนั้นจะระงบัสิ้นไป  

 2. ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด      

จะใหความยนิยอมเปนลายลักษณอักษร 

 

     (ลงช่ือ)..................................................................................สมาชิก    

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

 

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

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

 

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

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

             (ตำแหนง)..................................................................................... 

     

 

 

 

 



 

 

 หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกูสามัญโครงการเฉพาะ 

หนังสือค้ำประกันเลขท่ี   ลงวันท่ี     

เขียนที ่      

วันที่  เดือน   พ.ศ.   

 ขาพเจา             อายุ               ป สมาชิกสหกรณออมทรัพย กองการฝก  

กองเรือยุทธการ จำกัด หมายเลขสมาชิก       อยูบานเลขที่               หมูที่    ถนน    

แขวง/ตำบล        เขต/อำเภอ          จังหวัด       โทรศัพทหมายเลข    

“ผูค้ำประกัน” ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ใหไวแกสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือน้ีจะ

เรียกกวา “สหกรณ” เปนหลักฐานสำคญัวาดังตอไปนี ้

 ขอ 1.  ตามที ่                       สมาชิกสหกรณซึ่งตอไปหนังสือนี้จะเรียกวา “ผูกู”  

ไดขอกูเงนิจากสหกรณตามคำขอกูเงินและสญัญากูเงนิประเภทสามัญโครงการเฉพาะที ่        /          ลงวนัที่    

เพ่ือนำไปใชในการ               และสหกรณไดยอมใหผูกูกู เงินจากสหกรณตามสัญญาเงินกูดังกลาวเปนจำนวนเงิน

                บาท  (                              ) ซึ่งผูกูไดรับเงินไปครบถวนแลว  

ผูค้ำประกันยอมเขาค้ำประกันการชำระหนี้ของผูกู โดยขอสัญญาวา ถาผูกูผิดนัดไมใชเงนิใหแกสหกรณหรือผูกูผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งจนเปนเหตุ

ใหสหกรณบอกเลิกสัญญากู และเรียกใหผูกู ชำระหนี้หรือมีกรณีอื่นใด อันกระทำใหผูใหกู ไมไดรับชำระหนี้ตามสัญญาเงินกูดังกลาวแลวก็ดี         

ผูค้ำประกันยอมรับผิดชำระเงินตนที่ผูกูคางชำระแกสหกรณ รวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้คางชำระตลอดจนคาภาระติดพันอัน

เปนอุปกรณแหงหนี้รายน้ี และคาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น ตามสัญญาเงินกูดังกลาว จนกวาสหกรณจะไดรับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถวน 

 ขอ 2.  การค้ำประกันหนี้เงินกูดังกลาวนี้ยอมผูกพันผูค้ำประกันอยางสมบูรณ ทั้งนี้ผูค้ำประกันขอยืนยนัวาผูกูไมเปนบุคคลไรความสามารถ 

และเขาทำสัญญาที่กลาวแลว  ดวยความสำคัญผิดอยางใด ๆ 

 ขอ 3.  ในกรณีที่ผูกูผิดนัดไมชำระหนี้ตามสัญญากูดังกลาวแลว และผูกูจะถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย หรือไมปรากฏวาผูกูไป

อยูแหงใดในพระราชอาณาเขต โดยผูกู ไปจากถิ่นที่อยู หรือหาตัวไมพบ หรือยายภูมิลำเนาโดยมิแจงใหสหกรณทราบ ใหสหกรณเรียกใหผูค้ำ

ประกันชำระหนี้ตามสัญญากูนั้นไดทันท ี

 ขอ 4.  ผูค้ำประกันสัญญาวา ถาผูคำ้ประกันยายตำบลที่อยูจากภูมิลำเนาดงักลาวขางตนในสัญญานี้ ผูคำ้ประกันมีหนาท่ีแจงใหสหกรณ

ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผูค้ำประกันจะตองรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณไดรับเปนพฤติการณพิเศษอีกโสดหนึ่งดวย 

 ขอ 5.  หากผูค้ำประกันพนจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูค้ำประกันยังคงผูกพันตอหนี้คางชำระแก

สหกรณไปจนกวาสหกรณจะไดรับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถวน 

 ขอ 6.  ในการชำระหนี้แทนผูกูนั้น ผูค้ำประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือ

หนวยงานอื่นใดที่ผูค้ำประกันปฏิบัติหนาที่อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดจายแกผูค้ำประกันนั้น เพื่อชำระหนี้หรือภาระ

ผูกพันอ่ืนที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจำนวนท่ีสหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนัน้จะระงับสิ้นไป โดยใหหักเงินดังกลาวและสงเงิน

ที่หักไวน้ันใหแกสหกรณโดยพลัน  การแสดงเจตนายินยอมดังกลาว ผูค้ำประกันจะไมถอนคืน เวนแตสหกรณใหความยนิยอม 
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 ขอ 7.  เงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชนใด ๆ ที่ผูค้ำประกันจะไดรับจากสหกรณตามขอบังคบั หรือ

สหกรณจะไดรับมอบผลประโยชนจากการประกันชีวิตที่ผูค้ำประกันตกลงไวกับผูเอาประกัน ใหสหกรณนำไปหักชำระหน้ีตามสัญญาคำ้ประกันน้ีได 

 ขอ 8.  ในกรณีที่ผูค้ำประกันทำหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตาง ๆ ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณไวเปนหลักฐาน 

เมื่อผูค้ำประกันถึงแกความตาย นั้น ไมวาจะไดตั้งผูรับโอนประโยชนไวกอนหนาหรือหลังจากที่ผู ค้ำประกันจะทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้          

ไมกระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาค้ำประกันฉบับน้ีแตประการใด โดยใหผูรับโอนประโยชนชำระหนี้ตามสัญญานี้ใหครบถวนกอน 

 ผูค้ำประกันไดเขาใจขอความในหนังสือนัน้ตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ระบขุางตน 

 

   ลงช่ือ       ผูค้ำประกัน 

        (       ) 

  

ลงช่ือ            พยาน           ลงช่ือ               พยาน 

      (              )                    (                          ) 

 

               

คำยินยอมของคูสมรส 

                                                     (ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ำประกันมีคูสมรส) 

เขียนที ่      

วันที่  เดือน   พ.ศ.   

  ขาพเจา        เปนคูสมรสของ       

ไดยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ำประกันเงินกูสามัญโครงการเฉพาะของสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด  ตาม

หนังสือค้ำประกันเงนิกูสามัญโครงการขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

    ลงช่ือ      คูสมรสผูใหคำยินยอม 

               (      ) 

    ลงช่ือ      พยาน 

            (      ) 

 

หมายเหตุ  แนบสำเนาบตัรประจำตัวของคูสมรสผูอนุญาตดวย เจาตัวรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง 

              กรณีท่ีบัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล หรือคำนำหนา ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบขอใช

คำนำหนาเปน น.ส. เพิ่มดวย 



   

 

 

 

   

กอนที่จะลงนามในหนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกูสามัญโครงการเฉพาะ ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือ  

ค้ำประกันใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะลงนามในหนังสือค้ำประกัน 

  การที่ผูค้ำประกันลงนามในหนังสือค้ำประกันกับ สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เพื่อ  ค้ำประกันหนี้ตาม

หนังสือกูสำหรับเงินกูสามัญ ของ...................................................................................(ผูกู) ผูค้ำประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสำคัญ 

ดังนี ้
 

  1.  ผูค้ำประกันจะตองรับผิดอยางไมจำกดั (ตนเงนิ ดอกเบี้ย และคาสินไหมทดแทน) 

  2.  ผูค้ำประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงนิที่ผูกูคางชำระกับผูใหกู ตามหนังสือกูยืมเงิน และอาจตองรับผิดชดใชดอกเบีย้ 

       หรือคาสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกดวย 

  3.  ผูค้ำประกันตองรบัผิดรวมกับผูกู 

  4.  เมื่อผูกูผิดนัดชำระหนี้ ผูใหกูมสีิทธิเรียกรองและบังคับใหผูคำ้ประกันชำระหน้ีทั้งหมดท่ีผูกูคางชำระ 

  5.  ผูค้ำประกันไมหลุดพนจากความรับผิดแมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู 

  6.  กรณีบริษัทประกันชีวิตปฏิเสธคำขอเอาประกันของสมาชิกผูกูเงินไมวาดวยสาเหตใุดก็ตาม หรือบริษัทประกันชีวิตบอกลางสัญญาใน

ภายหลัง หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สสอท. หรือ สส.ชสอ. ปฏิเสธไมรับเปนสมาชิก หรือมีเหตุใด ๆ ที่ทำใหผูกูพนสมาชิกภาพโดยเจตนา

ของผูกู เองหรือไมก็ตาม เมื่อสมาชิกผูกู เงินไดรับอนุมัติใหกูเงินแลว สัญญาค้ำประกันที่ผูค้ำประกันไดใหไวกับสหกรณยังคงมีผลผูกพันผูค้ำ        

ตอสหกรณทุกประการ 
 

  นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ำประกันยังมีหนาที่และความรับผดิชอบตาง ๆ  ตามที่ระบุไวในหนังสือค้ำประกัน ขาพเจาไดเตือนและ

รับทราบคำเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

       

ลงชื่อ.............................................................ผูค้ำประกัน (1) 

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

 

ลงชื่อ.............................................................ผูค้ำประกัน (2) 

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

 

ลงชื่อ.............................................................ผูค้ำประกัน (3) 

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

  

 

   

หมายเหตุ    ผูค้ำประกันมีสิทธิใหผูกูทำประกันภัยผูค้ำ และประกันชีวิต เพื่อลดความเสี่ยงตามสญัญากูได 

  

 

คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน 



 

      

 

     
 

เรื่อง  ขอตรวจสอบหนี้สิน      

เสนอ  กง.     

   ดวยขาพเจา                 จะยื่นหนังสือขอกูเงิน 

ประเภทสามัญโครงการเฉพาะจากสหกรณออมทรัพย กฝร. จำกัด จำนวน             บาท 

ในการนี้ขาพเจาขอให กง.      ตรวจสอบหนี้สินของขาพเจา เพ่ือประกอบการพิจารณา

ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ฯ ในการอนุมัติใหกูเงิน 
 

   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

       (ลงชื่อ)       

               (      ) 

        ตำแหนง       

เสนอ  สหกรณออมทรัพย กฝร. จำกัด 

   หนวยการเงิน    ไดตรวจสอบแลวปรากฏวา     

มีหนี้สิน/ไมมีหนี้สนิ 

   1.  เงินกูงบพิเศษ สก.ทร.   คงเหลือ จำนวน           บาท ผอนเดือนละ          บาท 

  2.  ราน สก.ทร.    คงเหลือ จำนวน           บาท ผอนเดือนละ          บาท 

   3.  เงินกู สค.รน.   คงเหลือ จำนวน           บาท ผอนเดือนละ          บาท 

  4.  เงินกูธนาคาร...................... คงเหลือ จำนวน           บาท ผอนเดือนละ          บาท 

  5.  เงินกูสวัสดิการหนวย   คงเหลือ จำนวน           บาท ผอนเดือนละ          บาท 

  6.  หน้ีสินอ่ืน ๆ     คงเหลือ จำนวน           บาท ผอนเดือนละ          บาท 

              รวมท้ังสิ้น คงเหลือ จำนวน             บาท  

       

ลงชื่อ      

       (     ) 

     ตำแหนง      (นกง.หนวย) 

 

 



 

หมายเหตุเพิ่มเติม 
 -  คำรับรองของผูบังคับบัญชาในแบบฟอรมคำขอกู ตองมีชั้นยศนาวาโทขึ้นไป 

  -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส ของผูกู และผูคำ้ประกัน ใหเจาตัวลงชื่อรับรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู และผูค้ำประกัน ตองใหคูสมรสลงชื่อยินยอมการกูเงิน และการค้ำประกันในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยาน    

ลงนามรับรอง 2 คน 

 -  กรณีท่ีบัตรประจำตัวขาราชการผูกู หรือผูค้ำประกันหมดอายุ และยังไมไดทำบัตรประจำตัวใหม ใหแนบสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนเพ่ิม 1 ชุด 

-  ผูกูและผูค้ำประกันมาลงนามตอหนาเจาหนาท่ีในวันทำสัญญากูดวยตนเอง 

- กรณีที่ผูค้ำไมสามารถมาลงนามดวยตนเองได ใหสมาชิกแจง จนท.สินเชื่อ  และทำหนังสือยืนยันการการค้ำประกัน 

โดยมีผูบังคับบัญชาระดับ น.ท.ข้ึนไปรับรอง 

- แนบคำสั่งไปปฏิบัติราชการไมสามารถมาลงนามไดดวยตนเอง  

-  ถายรูปยืนยันตัวตน และลงชื่อใตรูปเพ่ือยืนยันการค้ำประกัน 

-  กรณีสมาชิกมีผูค้ำประกันมากกวา 1 ทาน ใหดาวนโหลดแบบฟอรมเพิ่มตามจำนวนสมาชิกที่ใชเปนหลักประกัน 

คำขอกูทุกโครงการจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขดีดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

 

 


