
คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทหุนพูนสุขทวี สหกรณออมทรัพย กฝร. จำกัด 

1.  สมาชกิผูขอกู 

  -  รับคำขอกู กรอกแบบฟอรมคำขอกูใหครบถวน พรอมเตรียมหลักฐานใหพรอม แนบเอกสารประกอบคำขอกู 

  -  เสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา 

  -  สงคำขอกูตอพนักงาน  

2.  พนักงานรับคำขอกู 

  -  ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ชี้แจงขอบกพรอง ชี้แจงวงเงินกู พรอมตอบขอซักถามกรณมีีขอสงสัย 

  -  เสนอผูจัดการอนุมัติการขอกู 

  -  แจงผลการอนุมัต ิพรอมนัดหมายวันรับเงินใหกับสมาชิกผูกู 

3.  สมาชกิ  เม่ือรับเงินกูแลวใหติดตอสหกรณเพ่ือรับหลักฐานการหักเงิน   

เอกสารประกอบคำขอกู 

สำหรับผูกู 

     1.  สลิปเงินเดือน 2 ฉบับ คือ ฉบับปจจุบัน และ ยอนหลัง 1 เดือน มี นกง.เซ็นรับรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3.  หนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด (กรณผูีกูเปนโสด) 

     4.  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีท่ีบัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม 

ถาคูสมรสใชคำนำหนาเปน น.ส. ใหแนบใบขอใชคำนำหนาเปน น.ส. หรือสำเนาทะเบียนสมรสเพ่ิม) 

     5.  สำเนาทะเบียนบาน 

     6.  สำเนาหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย หรือธนาคารกรุงไทย 

 

คำขอกูจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขีดดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

หมายเหตุ 

  -  คำรับรองของผูบังคับบัญชาในแบบฟอรมคำขอกู ตองมีชั้นยศนาวาโทขึ้นไป 

  -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรสของผูกู ใหเจาตัวลงชื่อรับรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู ตองใหคูสมรสลงชื่อยินยอมการกูในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยานรับรอง 

 



 

  

  

                  

                                                             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.......................................................บาท  คงยอด................................บาท  โดยจะ

นำไปใชเพ่ือการดังตอไปนี้ (ช้ีแจงเหตุผลแหงการกูโดยชัดเจน)                  

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

   ขอ 3.    กูหุนพูนสุขทวี ( 2 เทาของทุนเรือนหุน) 

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

2 เทา = ................................................................... บาท (กูไดไมเกิน 500,000 บาท) 
 

  ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว 

ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยไดตามที ่กำหนดไวในประกาศ         

สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เม่ือใดก็ได ทั้งนี้สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ไมจำเปนตองแจง

ใหขาพเจาทราบลวงหนา 

   ในการกูเงินสามัญครั้งนี้ ขาพเจาขอรับเงินกูโดยวิธี 

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

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

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

หุนพูนสุขทว ี
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มติคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 

พิจารณาแลว มีมติใหกูได ................................................. (...........................................................................................................................) 

    ลงช่ือ .......................................................................... ผูจัดการ ฯ 

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

ขอมูลพจิารณาเพิ่มเตมิ 

หุน..............................................บาท  80 % = ………………………………………………บาท 20 % = ......................................................บาท 

รวมเงินชวยเหลือท่ีสมาชกิไดรับ........................................................บาท (เพียงพอชำระหนี้สิน / ทำประกันชีวิตเพิ่ม ) 

 

สำหรับเจาหนาที่ 

เงินกูอนุมัติ..............................................................บาท 

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

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

     3. ...................................................................................... บาท 

     4. ...................................................................................... บาท 

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

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

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

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

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

สิ้นเดือน........................ตนคงเหลอื.............................................บาท 

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

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

 

 

 

บันทึกการพจิารณาใหความเห็นของผูบังคบับัญชา 

ขาพเจาไดพิจารณาและไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดงันี้ 

(1) ในเวลานี้ผูขอกูอยูในระหวางขอลาออกจากราชการ หรืออยูในระหวางกระทำความผิด และตองหาคดีอาญา  

     หรืออยูในระหวางถูกสอบสวนซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำหรอืไม ? 

    มี    ไมม ี

(2) ผูกูมีความเหมาะสมในการขอกูหรือไม 

    เหมาะสม  ไมเหมาะสม 

(3) ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูกูจริง 

    เปนความจริง 
 

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

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

 



 

 

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 

เงินบำเหน็จตอกทอด หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจาก กรมบัญชกีลาง  เพ่ือชำระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย เงนิรับฝาก คาหุนประจำเดือน หรือ

ภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยกองการฝก 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  

 

 

 

 

 

 

 

 



      

     
 

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) 

     


