คำแนะนำการใช้งานแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.ฐท.สส.
หลักเกณฑ์ในการคิดเงินกู้
• เป็นสมาชิกสามัญที่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง หรือลูกจ้างสวัสดิการ ที่ยังประจำการ ณ วันที่ขอกู้
• วงเงินให้กู้ไม่เกิน 300,000 บาท
• ไม่ต้องแนบรายงานเครดิตบูโร
• ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 7 ปี (84 งวด) และไม่เกินอายุ 60 ปี
• ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รวมกันเท่ากันทุกงวด
• เงินได้รายเดือน (รวมเงินเพิ่มพิเศษ) ตามสลิปต้องคงเหลือหลังกูแ้ ล้วไม่น้อยกว่า 30% ตามระเบียบ ทร.
• กรณีจะกู้วนซ้ำ (รีไฟแนนซ์) ต้องผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 งวด
ถ้าผ่อนยังไม่ครบ 24 งวด แต่จะรีไฟแนนซ์ ต้องชำระเงินต้นเป็นเงินไม่น้อยกว่า 25% ของวงเงินกู้
ทั้งนี้ ต้องผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด
• คนค้ำประกัน ข้าราชการทหาร 1 ราย /// หากเป็นลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างสวัสดิการ ค้ำ 2 ราย
และต้องไม่ซ้ำกับคนค้ำประกันเงินกู้สามัญ
• เขียนคำขอกู้ ด้วยลายมือตนเอง
• เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นยศ นาวาโทขึ้นไป
• เป็นสมาชิกครบ 4 เดือน สามารถกู้เงินได้ / ค้ำประกันได้
*จำนวนเงินกู้ ต้องไม่มีรอยลบ หากมีการแก้ไขให้ขีดด้วยปากกาแดง และเซ็นชื่อกำกับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้เงิน
1.
2.
3.
4.

สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (ผู้กู้ / ผู้ค้ำ) โดยให้นายทหารการเงินเซ็นรับรอง
ลูกจ้างสวัสดิการและ จนท.สหกรณ์ ใช้สลิปเงินเดือน + หนังสือรับรองต้นสังกัด (กรณีค้ำใช้สลิปอย่างเดียว)
สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ผูก้ ู้ / ผูค้ ำ้ (เจ้าของบัตรเซ็นรับรองด้วยตนเอง)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรส ผู้กู้ / ผู้ค้ำ (เจ้าของบัตรเซ็นรับรองด้วยตนเอง)
กรณีทคี่ ู่สมรสนามสกุลไม่ตรงกันหรือใช้คำนำหน้าเป็น น.ส. ให้ใช้สำเนาทะเบียนรสด้วย
5. กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล แนบใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
6. คู่สมรสเซ็นยินยอมการกู้เงินลงในแบบฟอร์ม
7. กรณีเป็นโสด แนบใบรับรองความเป็นโสดจากต้นสังกัด
8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต
* หมายเหตุ สหกรณ์ฯ ขอไม่รับเรื่องการขอกู้เงินในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่เรียบร้อยตามที่สหกรณ์กำหนด
โทรศัพท์ 71145, 72187 , 71305 / 038-110795 / 084 362 3105

หนังสือกู้ที่............................................

คำเตือน ผู้ขอกู้ตอ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กำหนดไว้ในแบบคำขอกู้นดี้ ้วยลายมือของตนเอง
โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับ

วันที่.............../..................../...............
บัญชีเงินกู้ที่.........................................

รับที่........................../.......................
วันที่.........../...................../...............

คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ
“สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
ข้าพเจ้า
สมาชิกเลขทะเบียนที่
.
รับราชการหรือลูกจ้างประจำในตำแหน่ง
สังกัด
.
ได้รับเงินได้รายเดือน
บาท ขอเสนอคำขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ จำนวน
บาท (
)
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในขณะที่ต้องชำระหนี้ตามหนังสือกู้นี้ โดยจะนำไปใช้เพื่อ
.........................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งคืนเงินกู้ เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด (ดอกเบี้ย
ตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด) รายเดือน งวดละ
บาท เป็นจำนวน
งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๓. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
๓.๑ ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจำนวนงวดชำระหนี้ข้อ ๒. เพื่อส่งต่อสหกรณ์
๓.๒ ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์
เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้ทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้
๓.๓ ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำตามข้อบังคับของสหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการ
ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ เงิน กบข.
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้าง จะจ่ายเงิน
ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ส่งชำระหนี้ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
๓.๔ นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
สมาชิกเลขที่
ตำแหน่ง/สังกัด
เงินเดือน ลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน
๑.
๒.
ลงชื่อ
(

ผู้ขอกู้
)

-2-

คำรับรองของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
ระดับหัวหน้าแผนกขึน้ ไป

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคำขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
จริง

ไม่จริง

(๒) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำหรือไม่ ?
มี

ไม่มี

(๓) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจำนวนมากหรือไม่ ?
มี

ไม่มี

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

(

)

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จำนวนเงินกู้
เงินได้

บาท

จำนวน

รายเดือน

เงินค่าหุ้น

วงเงินกู้

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
สามัญ

วงเงินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉิน

พิเศษ

รวม (บาท)

คงเหลือ (บาท)

เคย ไม่เคย

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
(๒) ข้อชี้แจงอื่น ๆ
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ำประกัน
จำนวนต้นเงินที่จะต้องค้ำประกัน
ลำดับที่

ชื่อผู้ค้ำประกัน

เงินได้ราย
เดือน
(บาท)

จำกัด
วงเงินค้ำ
ประกัน

บาท

การค้ำประกันรายอื่น
ชื่อผู้กู้

(บาท)

ตัดเงินที่ค้ำประกัน

ค้ำประกัน

คงเหลือ (บาท)

คงเหลือ (บาท)

๑
๒

เคย

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
(๒) ข้อชี้แจงอื่น ๆ

ไม่เคย
เจ้าหน้าที่
)

(
/

/

วงเงิน

หน้า 1
หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
(ประกอบหนังสือกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
“ ผูก้ ู้ ”
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
/ 1. ข้าพเจ้า
เชื้อชาติ

สัญชาติ

ถนน

ตำบล

อายุ
ศาสนา

ปี วัน เดือน ปีเกิด

อยู่บ้านเลขที่
อำเภอ

จังหวัด

หมู่บ้าน

.
หมู่ที่

.

รหัสไปรษณีย์

.

/ 2. ข้าพเจ้า เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด หมายเลขสมาชิก
ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง

สังกัด

.

โทรศัพท์

.

+ 3. ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือกู้เงินไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประเภทเงินกู้สามัญ
ลงวันที่

จำนวนเงินกู้

บาท (

)

เพื่อ

.

4. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง จาก
สหกรณ์เป็นเงินงวดส่งชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ หากข้าพเจ้าต้องย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดใหม่ดำเนินการตามหนังสือยินยอมนี้ได้ด้วย และตราบเท่าที่ยังคงมีหนี้สินกับสหกรณ์อยู่
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้
อนึ่ง หากต้องออกจากราชการไปด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะจัดการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
ก่อน หากไม่กระทำการดังกล่าว ข้าพเจ้ายิน ยอมให้เจ้าหน้าที่ผ ู้จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินสะสม
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้าประจำของส่วนราชการ หรือเงินอื่นใด
อันพึงมีในกาลต่อไป ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากทางราชการหักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหนี้ที่คงค้างชำระ พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
5. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
/ (ลงชื่อ)

ผู้กู้
(

)

/ ตำแหน่ง
หมายเหตุ / ให้ลงรายละเอียดได้ก่อน
+ ยังไม่ต้องลงรายละเอียด (จนท.จะลงให้ภายหลังจากคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาแล้ว
/พลิกด้านหลัง

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มคี ู่สมรส)
/ เขียนที่
/ วันที่
/ ข้าพเจ้า นาย / นาง

เดือน

พ.ศ.

เป็นสามีหรือภรรยาของ นาย /นาง
ได้อนุญาตให้ นาย / นาง

กู้เงิน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. จำกัด ตามหนังสือกู้ข้างต้น
/ ลงชื่อ

สามี /ภรรยา
(

/ ลงชื่อ

)
พยาน

(

)

(แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคู่สมรสผู้อนุญาตด้วย)

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
ผู้จัดการ
เหรัญญิก
เจ้าหน้าที่

หน้า 2
หนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
(ประกอบหนังสือกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)
“ ผู้ค้ำ ”
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
เรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
/ 1. ข้าพเจ้า
อายุ
ปี วัน เดือน ปีเกิด
.
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
อยู่บ้านเลขที่
หมู่บ้าน
หมู่ที่
.
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.
/ 2. ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด หมายเลขสมาชิก
.
ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง
สังกัด
โทรศัพท์
.
+ 3. ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือค้ำประกันเงินกู้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ประเภทเงินกู้สามัญ
ลงวันที่
จำนวนเงินกู้
บาท (
)
ซึ่งผู้กู้ได้กู้ไปเพื่อ
.
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้เนื่องจากผู้กู้เกิดผิดนัด ไม่ชำระเงินงวดตาม
สัญญาก็ดี หรือผู้กู้ต้องออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ แล้วไม่จัดการชำระหนี้สินที่มีอยู่กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนก็ดี
หรือผู้กู้ถึงแก่กรรมลงก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเป็นเงินงวดเพื่อ
ส่งชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ในวันสิ้นเดือนถัดไปตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ได้ทันที และต่อไปทุก ๆ เดือน
จนกว่าสหกรณ์จะได้รับเงินงวดชำระหนี้จากผู้กู้ตามปกติ หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่ผู้กู้ยังคงค้างชำระแล้วแต่กรณี
หากข้าพเจ้าต้องย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดใหม่ดำเนินการตาม
หนังสือยินยอมนี้ได้ และตราบเท่าที่ผู้กู้ยังคงมีหนี้สินกับสหกรณ์อยู่ ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ำประกันจะไม่เพิกถอนคำ
ยินยอมนี้
ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับผิดชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าต้องออจากราชการไป
ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะจัดการชำระหนี้สินแทนผู้กู้ให้เสร็จสิ้นก่อน หากไม่กระทำการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็ จ บำนาญ เงินสะสม เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ หรือเงินอื่นใดอันพึงมีในกาลต่อไป ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากทางราชการ
หักเงินดังกล่าว เพื่อส่งชำระหนี้ที่ ผู้กู้คงค้างชำระ พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามจำนวนที่ได้รับ แจ้งจากสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อนได้
5. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
/ (ลงชื่อ)
ผู้ค้ำประกัน
(
)
/ ตำแหน่ง
หมายเหตุ / ให้ลงรายละเอียดได้ก่อน
+ ยังไม่ต้องลงรายละเอียด (จนท.จะลงให้ภายหลังจากคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาแล้ว
/พลิกด้านหลัง

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ ้ำประกันมีคู่สมรส)
/ เขียนที่
/ วันที่
/ ข้าพเจ้า นาย / นาง

เดือน

พ.ศ.

เป็นสามีหรือภรรยาของ นาย /นาง

ได้อนุญาตให้ นาย / นาง
ผู้ค้ำประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส.จำกัด ตามหนังสือค้ำประกันข้างต้นนี้
/ ลงชื่อ

เป็น
สามี /ภรรยา

(
/ ลงชื่อ

)
พยาน

(

)

(แนบสำเนาบัตรประจำตัวของคู่สมรสผู้อนุญาตด้วย)

สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด
ผู้จัดการ
เหรัญญิก
เจ้าหน้าที่
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ใบรับรองความเป็นโสด
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า
ข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ
หมายเลขประจำตัว
ตำแหน่ง
สังกัด
ตามประวัติรับราชการสถานภาพการสมรสโสด
ให้ไว้ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
(

)

(ตำแหน่ง)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำยินยอมให้นำเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า

เดือน

พ.ศ.

หมายเลขสมาชิก

สังกัด

.

ได้ยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. จำกัด

นำเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับ จำนวนเงิน

บาท (

)

จ่ายผ่านเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีเลขที่
สาขา
โดยหักค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากยอดเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจาก
การจ่ายของสหกรณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยินยอม
)
พยาน
)

