
คำแนะนำในการขอกูเงินประเภทหุนคำ้ประกัน และเงินฝากค้ำประกัน สหกรณออมทรัพย กฝร. จำกัด 

1.  สมาชกิผูขอกู 

  -  รับคำขอกู กรอกแบบฟอรมคำขอกูใหครบถวน พรอมเตรียมหลักฐานใหพรอม แนบเอกสารประกอบคำขอกู 

 -  สงคำขอกูตอพนักงาน  

2.  พนักงานรับคำขอกู 

  -  ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ชี้แจงขอบกพรอง ชี้แจงวงเงินกู พรอมตอบขอซักถามกรณมีีขอสงสัย 

  -  เสนอผูจัดการอนุมัติการขอกู 

  -  แจงผลการอนุมัต ิพรอมนัดหมายวันรับเงินใหกับสมาชิกผูกู 

3.  สมาชกิ  เม่ือรับเงินกูแลวใหติดตอสหกรณเพ่ือรับหลักฐานการหักเงิน   

เอกสารประกอบคำขอกู 

สำหรับผูกูสมาชิกปกติ 

     1.  สลิปเงินเดือนฉบับปจจุบัน 1 ฉบับ โดย นกง.เซ็นรับรอง 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ 

     3.  หนังสือรับรองความเปนโสดจากตนสังกัด (กรณผูีกูเปนโสด) 

     4.  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีท่ีบัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม 

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

     5.  สำเนาทะเบียนบาน 

     6.  สำเนาหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย หรือธนาคารกรุงไทย 

สำหรับผูกูสมาชิกสมทบ 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ฉบับ 

     2.  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรส (กรณีท่ีบัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรสเพิ่ม 

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

     3.  สำเนาทะเบียนบาน 3 ฉบับ 

     4.  สำเนาหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทย 3 ฉบับ  

คำขอกูจะตองไมมีรอยลบ หากมีการแกไขใหขีดดวยปากกาแดง แลวเซ็นชื่อกำกับ 

หมายเหตุ 

 -  สำเนาบัตรประจำตัวของคูสมรสของผูกู ใหเจาตัวลงชื่อรับรองสำเนาดวยตนเอง 

  -  ผูกู ตองใหคูสมรสลงชื่อยินยอมการกูในแบบฟอรมคำขอกู โดยมีพยานรับรอง 

 -  สมาชิกสมทบตองนำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนไปใหผูจัดการธนาคารลงนามรับรองการหักเงิน จำนวน 

 2 ชุด และนำสงคืนสหกรณ จำนวน 1 ชุด (เอกสารฉบับสุดทาย ทำเฉพาะสมาชิกสมทบเทานั้น) 



 

 

 

  

  

                  

                                                             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 โดยจะนำไปใชเพ่ือการ

ดังตอไปน้ี (ชี้แจงเหตผุลแหงการกูโดยชัดเจน)           

  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.    กูหุนค้ำประกัน (ไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุน)  
  3.1  ขาพเจามีทุนเรือนหุนที่มีอยูในสหกรณ ฯ ณ วันท่ี................................เปนจำนวนเงิน...................................บาท 

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

  ขอ 4.    กูเงินฝากค้ำประกัน (ไมเกินรอยละ 90 ของเงนิฝากท่ีมี) 

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

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

   ขอ 5.    กูหุนและเงินฝากคำ้ประกัน 

  5.1  ขาพเจามีทุนเรือนหุนที่มีอยูในสหกรณ ฯ ณ วันท่ี................................เปนจำนวนเงิน...................................บาท 

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

  5.2  ขาพเจามีเงนิฝากอยูในสหกรณ ฯ บัญชีเลขที่....................................... จำนวนเงนิฝาก..................................บาท 

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

 

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

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

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

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

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

หุนค้ำประกัน / เงินฝากค้ำประกัน  สมาชิกปกติ  สมาชิกสมทบ 



 

 

- 2 - 

  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 

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

 

 

สำหรับเจาหนาที่ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

มติคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
 

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

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

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

 

 



 

 

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

ภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยกองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ใหแกสหกรณ ฯ ตามจำนวนที่สหกรณ ฯ แจงไปจนกวาหนี้หรือ   

ภาระผูกพันนั้นจะระงบัสิ้นไป  

 2. ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด      

จะใหความยนิยอมเปนลายลักษณอักษร 

 3.  กรณีที่ขาพเจา ฯ ใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเอื้ออาทรในการค้ำประกันเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ฯ นำเงินฝาก  

เอื้ออาทรที่ขาพเจาใชค้ำประกันเงินกูมาชำระหนี้ได เมื่อเงนิฝากเอื้ออาทรครบกำหนดระยะเวลารับฝาก หรือปดโครงการโดยไมมีขอแมใด ๆ 

 

     (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 ตามหนังสือสัญญาเงนิกู

สามัญขางตนนี้ โดยไดรับทราบขอความในสัญญานี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

    ลงชื่อ      คูสมรสผูใหคำยินยอม 

               (      ) 

    ลงชื่อ      พยาน   

            (      ) 

 

 

 

หมายเหตุ  แนบสำเนาบตัรประจำตัวของคูสมรสผูอนุญาตดวย เจาตัวรับรองสำเนาถูกตองดวยตนเอง 

              กรณีท่ีบัตรของคูสมรสยังไมเปลี่ยนนามสกุล หรือคำนำหนา ใหแนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบขอใช

คำนำหนาเปน น.ส. เพิ่มดวย  

     

  



 

หนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือน 

 

เขียนที่      

วันที ่  เดือน   พ.ศ.   

เรื่อง  ยินยอมใหหักเงินไดรายเดอืนเพ่ือชำระหนี้ 

เรียน  ผูจัดการธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา..................................................... 

สิ่งที่สงมาดวย ๑.  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร    จำนวน  ๑ ฉบับ 

  ๒.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบาน จำนวน  ๑ ฉบับ 

  ขาพเจา........................................................................................ตำแหนง........................................................

ยินยอมใหธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา........................................................................หักเงินไดรายเดือน

ของขาพเจา จากบัญชีเงินฝากประเภท.....................................................บัญชีเลขท่ี....................................................................

เพ่ือชำระหนี้สินใหสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการการ จำกัด ตามจำนวนเงินที่สหกรณ ฯ ไดแจงใหทราบใน

แตละเดือน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตอไป 
 

       ลงชื่อ............................................................................... 

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

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

 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด 
 

  ธนาคาร ฯ ยินดีหักเงินไดรายเดือน ของ .......................................................................................................

เพ่ือนำสงหนี้สนิใหสหกรณ ฯ ตามที่ไดรับแจงมา 
 

       ลงชื่อ............................................................................... 

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

            ตำแหนง................................................................................. 

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


