
คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทสามัญ ขาราชการ สหกรณออมทรัพย กฝร. จำกัด 

1.  สมาชกิผูขอกู 

  -  รับคำขอกู กรอกแบบฟอรมคำขอกูใหครบถวน พรอมเตรียมหลักฐานใหพรอม แนบเอกสารประกอบคำขอกู 

  -  เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 

  -  สงคำขอกูตอพนักงาน และนำผูค้ำประกนัมาลงชื่อตอหนาเจาหนาท่ี ณ วันท่ีไดรับแจงนัดหมายใหมาทำสัญญากู 

2.  พนักงานรับคำขอกู 

  -  ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ชี้แจงขอบกพรอง ชี้แจงวงเงินกู พรอมตอบขอซักถามกรณมีีขอสงสัย 

  -  เสนอคณะกรรมการเงนิกูพิจารณา 

  -  แจงผลการพิจารณา พรอมนัดหมายรับเงินใหกับสมาชิกผูกู 

3.  สมาชกิ  เม่ือรับเงินกูแลวใหติดตอสหกรณเพ่ือรับหลักฐานการหักเงิน   

เอกสารประกอบคำขอกู 

สำหรับผูกู สำหรับผูค้ำประกัน 

     1.  สลิปเงินเดือน 2 ฉบับ คือ ฉบับปจจุบัน และ 

ยอนหลัง 1 เดือน มี นกง.เซ็นรับรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3.  หนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

     4.  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีท่ีบัตร

ของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนา

ทะเบียนสมรสเพิ่ม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. 

ใหแนบใบขอใชคำนำหนาเปน น.ส. หรือสำเนา

ทะเบียนสมรสเพิ่ม) 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน 

     6.  สำเนาหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย หรือ

ธนาคารกรุงไทย 

1.  สลิปเงินเดือน เดือนปจจุบัน มี นกง.เซ็นรับรอง 

2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

3.  หนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด 

4.  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีที่บัตรของ

คูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียน

สมรสเพ่ิม ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบ

ขอใชคำนำหนาเปน น.ส. หรอืสำเนาทะเบียนสมรส

เพิ่ม) 

5.  สำเนาทะเบียนบาน 

 

 

คำขอกูจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขีดดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

หมายเหตุ 

  -  คำรับรองของผูบังคับบัญชาในแบบฟอรมคำขอกู ตองมีชั้นยศนาวาโทขึ้นไป 

  -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส ของผูกู และผูค้ำประกัน ใหเจาตัวลงชื่อรับรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู และผูค้ำประกัน ตองใหคูสมรสลงชื่อยินยอมการกูและการค้ำประกันในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยานรับรอง 

  -  สมาชิกผูขอกูเงินท่ีมีอายุ 50 ปขึ้นไป ใหแนบใบประมาณการบำเหน็จ/บำนาญ รับรองโดยนายทหารกำลังพล 



 

แจงสมาชกิทราบเกี่ยวกับการหักและชำระเงนิกู 

  เนื่องจากสหกรณไดเปลี่ยนโปรแกรมปฏิบัติงานใหม ทำใหการชำระหนี้เปนดังนี้ 

 

   

1.  รับเงินกูวันที่ 1 - 5 จะหักเงนิรายไดชำระหนี้งวดท่ี 1 ในสิ้นเดือนที่รับเงินกู โดยหักเงินตนตามสัญญา เงินกู 

ดอกเบ้ียคดิจากวันรับเงินกูถึงสิ้นเดือน 

  2.  รับเงินกูตั้งแตวันที่ 6 เปนตนไป หากไมมีหนี้สินเดิม สหกรณจะสงตัดในสิ้นเดือนถัดไป โดยคิดดอกเบ้ียจากวันรับ

เงินกูถึงสิ้นเดือนถัดไป 

 

 

1.  รับเงินกูวันที่ 1 - 5 จะหักชำระหนี้งวดที่ 1 ในสิ้นเดือนที่รับเงินกู โดยหักเงินตนตามสัญญาเงินกู ดอกเบี้ยเงินกูใหม

คิดจากวันรับเงินกูถึงสิ้นเดือน 

  2.  รับเงินกูตั้งแตวันที่ 6 เปนตนไป สหกรณจะหักหนี้สินในยอดชำระเดิม แตจะนำเงินหักที่ไดมาชำระหนี้สินใหมท่ี

เกิดขึ้น งวดชำระหนี้ใหมสงตัดในส้ินเดือนถัดไป  

-  เงินกูฉุกเฉิน ATM สหกรณไมไดปดชำระหนี้ให หากตองการปดหนี้ สมาชิกตองชำระดวยตนเอง 

  -  เงินกูฉุกเฉิน (หนาเคานเตอร) จะหักเงินกูชำระหนี้ทั้งหมด ทั้งเงนิตนและดอกเบี้ย สวนเงินที่สมาชิกถูกหักในใบจาย

เงินเดือน สหกรณจะโอนคืนใหภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีถูกหัก 

  -  เงินกูสามัญ 

       หักเงินกูชำระหนี้เดิม พรอมดอกเบี้ยถึงวันกอนรับเงินกู 

      หนี้สินฐานะค้ำประกัน หักหน้ีสินคางชำระพรอมดอกเบี้ยท้ังหมดของผูกู 

 

 

  -  เงินกูฉุกเฉิน หักงวดท่ี 1 ในสิ้นเดอืนถัดจากเดือนท่ีรับเงินกู 

  -  เงินกูสามัญ งวดที่ 1 จะนำจำนวนเงินที่ปรากฏในใบจายเงินเดือนในชองรายการสามัญ สอ.กฝร. ไปชำระดอกเบี้ย

เงินกูเปนลำดับแรกกอน เม่ือนำเขาชำระแลว ถาเงินไมพอกับดอกเบ้ียที่ตองจาย สหกรณจะคำนวณสงตัดในเดือนถัดไป แตถา

มีเงินเหลือ สหกรณจะนำเขาชำระเปนเงินตนใหทั้งหมด จะไมมีการจายคืนในสวนตางของสัญญา และไมมีการหักเพิ่มจากเงินกู 

ทั้งน้ีตั้งแต ส.ค.55 เปนตนมา 

 

ไมมีหนี้สินเดิม 

มีหนี้สินเดมิ 

การหักเงินรายไดชำระหนี้งวดที่ 1 เปนดังนี ้



 

 

 

  

  

                  

                                                             คำขอกูเงินสามัญ     

   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...........................พรอมดอกเบี้ยรายเดอืน   คงยอด................................  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 

หนี้สินเดิม ดอกเบ้ีย...........................วัน 

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.......................................... 

สำหรับขาราชการ 
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   ขอ 3.  กูโดยใชบุคคลค้ำประกัน ดงันี้  

3.1 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 1 

3.2 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.......................รหสัไปรษณยี................... 

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

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

3.3 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.......................รหสัไปรษณยี................... 

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

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

ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยไดตามที ่กำหนดไวในประกาศ         

สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เม่ือใดก็ได ทั้งนี้สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรอืยุทธการ จำกัด ไมจำเปนตองแจง

ใหขาพเจาทราบลวงหนา 

   ในการกูเงินสามัญครั้งนี้ ขาพเจาขอรับเงินกูโดยวิธี 

     โอนเขาบัญชี ธนาคาร..........................................................................สาขา................................................................ 

          ชื่อบัญชี..................................................................................หมายเลขบัญชี.............................................................. 

 

       (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) 

 



 

เรียน  สมาชิก สอ.กฝร. ที่กูเงินประเภทสามัญ 

   หากสมาชิกมีความประสงคที่จะกูเงินใหไดยอดเงินกูสูงสุดตามระเบียบ ฯ โดยในใบเงินเดือนของสมาชิกมี

หนี้สินรายเดือนที่ตองการให สอ.กฝร. ชำระหนี้สินเหลานั้นให ขอใหสมาชิกทำเครื่องหมาย ลงในชอง  พรอมกับตรวจ

หนี้สินให สอ.กฝร. โดยใหกรอกรายละเอียดลงในหนังสือฉบับนี้ใหครบถวน สอ.กฝร. จะชำระหนี้ใหทานพรอมกับแจงให กง.

หนวยของทานทราบ 

    1.  หนี้สินของหนวย  ยอดคงเหลือ ณ ส้ินเดือน......................จำนวน.........................บาท สงตดัเงินตน

ลดลงงวดละ.........................บาท โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร..................................................สาขา.................................ชื่อ

บัญชี................................................................หมายเลข...................................................ช่ือ จนท.กง.หนวยท่ีแจงหนี้

.................................หมายเลขโทรศัพทติดตอ............................................ 

    2.  หนี้สินกองทุนหมูบาน  ยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน..................จำนวน......................บาท สงตัดเงินตน

ลดลงงวดละ.........................บาท โอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................................สาขา...................................ชื่อ

บัญชี..............................................................หมายเลข...................................................ชื่อ จนท.กง.หนวยท่ีแจงหนี้

.................................หมายเลขโทรศัพทติดตอ............................................  

    3.  หนี้สินกิจการใหกูเงิน สก.ภายใน กร.  ยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน........................  

จำนวน...............................บาท สงตัดเงินตนลดลงงวดละ......................บาท ชื่อบัญชีกิจการเงินกู สก.ภายใน กร. หมายเลข

บัญชี 302-2-73174-3  ชื่อ จนท.กง.หนวยที่แจงหนี้.................................................................................หมายเลขโทรศัพท

ติดตอ............................................  

    4.  หนี้สิน ออท.  ยอดคงเหลือ ณ สิ้นเดือน...................จำนวน........................บาท สงตัดเงินตนลดลง

งวดละ.........................บาท ชื่อบัญชี ออท. หมายเลขบัญชี 046-1-08301-6 ธนาคารทหารไทยสาขาราชดำเนิน ชื่อ จนท.กง.

หนวยที่แจงหนี้...............................................หมายเลขโทรศัพทติดตอ 02-2411353 

    5.  หนี้สิน สก.ทร., รานสวัสดิการ ทร. และ สค.รน. คงเหลือ ณ สิน้เดือน.....................จำนวน

...........................................................................................บาท (เฉพาะสมาชิกที่ขอกูเปนกรณีพิเศษ)  

    6.  หนี้สินอ่ืน ๆ  .................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 
 

       ลงชื่อ...................................................................(สมาชิก) 

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

หมายเหต ุ สอ.กฝร. ไมหักชำระหนี้ของ กิจการปลดหนี้ ทร. และเงินกู กยศ. 



 

หนังสือรับรองสถานะบุคคล (ผูกู) 
 

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

 

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

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

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

จากสหกรณออมทรัพย 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 เพ่ือเปนหลกัฐานขาพเจาจึงขอลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 

     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

ภาระผูกพันอ่ืนที่มีตอสหกรณออมทรัพย 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        

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ตามหนังสือสัญญาเงินกู

สามัญขางตนนี้ โดยไดรับทราบขอความในสัญญานี้แลว 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 กองเรือยุทธการ จำกัด ดังนี ้

 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 แจงไปจนกวาหนี้ หรือ  

ภาระผูกพันนั้นจะระงบัสิ้นไป  

 2. ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด      

จะใหความยนิยอมเปนลายลักษณอักษร 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

     

 

 

 



 

 

 หนังสือคำ้ประกันสำหรับเงินกูสามัญ 

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”  

ไดขอกูเงนิจากสหกรณตามคำขอกูเงินและสญัญากูเงนิประเภท  ที ่    /      ลงวันท่ี    

เพ่ือนำไปใชในการ               และสหกรณไดยอมใหผูกูกู เงินจากสหกรณตามสัญญาเงินกูดังกลาวเปนจำนวนเงิน

                บาท  (                              ) ซึ่งผูกูไดรับเงินไปครบถวนแลว  

ผูค้ำประกันยอมเขาค้ำประกันการชำระหนี้ของผูกู โดยขอสัญญาวา ถาผูกูผิดนัดไมใชเงินใหแกสหกรณหรือผูกูผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งจนเปนเหตุ

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 ถาผูคำ้ประกันยายตำบลที่อยูจากภูมิลำเนาดังกลาวขางตนในสัญญานี้ ผูค้ำประกันมีหนาที่แจงใหสหกรณ

ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผูค้ำประกันจะตองรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณไดรับเปนพฤติการณพิเศษอีกโสดหนึ่งดวย 

 ขอ 5.  หากผูค้ำประกันพนจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูค้ำประกันยังคงผูกพันตอหนี้คางชำระแก

สหกรณไปจนกวาสหกรณจะไดรับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถวน 

 ขอ 6.  ในการชำระหนี้แทนผูกูนั้น ผูค้ำประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือ

หนวยงานอื่นใดที่ผูค้ำประกันปฏิบัติหนาที่อยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดจายแกผูค้ำประกันนั้น เพื่อชำระหนี้หรือภาระ

ผูกพันอ่ืนที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจำนวนท่ีสหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยใหหักเงินดังกลาวและสงเงิน

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

ไดยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ำประกันเงนิกูสามัญของสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ตามหนังสือค้ำประกัน

เงินกูสามัญขางตน และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

    ลงช่ือ      คูสมรสผูใหคำยินยอม 

               (      ) 

    ลงช่ือ      พยาน 

            (      ) 

 

หมายเหตุ  แนบสำเนาบตัรประจำตัวของคูสมรสผูอนุญาตดวย เจาตัวรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง 

              กรณีท่ีบัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล หรือคำนำหนา ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบขอใช

คำนำหนาเปน น.ส. เพิ่มดวย 



   

 

 

 

   

กอนท่ีจะลงนามในหนังสือคำ้ประกันสำหรับเงินกูสามัญ ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือ ค้ำประกันใหเขาใจ

โดยชัดเจน หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะลงนามในหนังสือค้ำประกัน 

  การที่ผูค้ำประกันลงนามในหนังสือค้ำประกันกับ สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เพื ่อ  ค้ำประกันหนี้ตาม

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

ดังนี ้
 

  1.  ผูค้ำประกันจะตองรับผิดอยางไมจำกดั (ตนเงนิ ดอกเบี้ย และคาสินไหมทดแทน) 

  2.  ผูค้ำประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงนิที่ผูกูคางชำระกับผูใหกู ตามหนังสือกูยืมเงิน และอาจตองรับผิดชดใชดอกเบีย้ 

       หรือคาสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกดวย 

  3.  ผูค้ำประกันตองรบัผิดรวมกับผูกู 

  4.  เมื่อผูกูผิดนัดชำระหนี้ ผูใหกูมสิีทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดทีผู่กูคางชำระ 

  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 



 

 

หนังสือรับทราบผลประโยชนและยินยอมรับภาระหนี้สินกรณีสมาชิกผูกูเสียชีวิต 

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

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

  ตามที่......................................................................ไดขอกู เงินจากสหกรณออมทรัพย กฝร. จำกัดจำนวน

........................................................บาท ซึ่งจะมีผลประโยชนท่ีจะไดรับกรณีเสียชีวิต ดังตอไปนี ้

1. หุนสะสม ณ วันท่ี...........................................จำนวน............................................................บาท 

2. เงินชวยสงเคราะหพิเศษ 85 % (คำนวณจากหุนปจจุบัน)  จำนวน………………………………….…..บาท 

3. เงินกองทุนชวยเหลือสมาชิกท่ีมีหนี้ 20%    จำนวน.............................................................บาท 

 (คำนวณจากยอดหนี้สินคงเหลือ ณ ปจจุบัน) 

4. ฌาปนกิจสงเคราะห สสอท./สส.ชสอ. จำนวน.................................................................บาท 

 มีผลคุมครองวันที่................................................................. 

5. ประกันชีวิต......................................................ทุนประกัน.....................................................บาท  

รวมผลประโยชนท่ี.......................................ไดรับท้ังสิ้น.................................................บาท 

 ข  าพเจ าร ับทราบด ีว  าม ีผลต  างจากผลประโยชน บางส วนท ี ่ข าพเจ าย ั งต องร ับภาระ ในกรณ ีที่

........................................................................................เสยีชีวิตลง และรับทราบในกรณทีี่ผูกูขอรับเงนิกอนระยะเวลาที่สมาคม  

สสอท. / สส.ชสอ. คุมครอง ซึ่งจะทำใหยังมีผลตางที่ตองรับภาระเพิ่มขึ้น ซึ่งขาพเจายินยอมใหผูกูรับเงินกอนความคุมครอง

เกิดขึ้นได  และขาพเจาสัญญาวาขาพเจาจะไมถอนการใหคำยินยอมนี้  ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน 

  หนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคำใน

หนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

1..........................................................ผูค้ำประกัน 1     2.......................................................ผูคำ้ประกัน 2 

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

3..........................................................ผูค้ำประกัน 3      

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

 



 

      

 

     
 

เรื่อง  ขอตรวจสอบหนี้สิน      

เสนอ  กง.     

   ดวยขาพเจา                 จะยื่นหนังสือขอกูเงิน 

ประเภทสามัญจากสหกรณออมทรัพย 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) 

 


