
คำแนะนำการใช้งานแบบฟอร์มเงินกู้สามัญ  
“โครงการเงินกู้สามัญ โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน” 

 
หลักเกณฑ์ 

• เป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
• วงเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันที่ขอกู้ แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท 
• ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รวมกันเท่ากันทุกงวด  
• อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี  (ไม่มีเฉลี่ยคืน)  
• ไม่ต้องแนบรายงานเครดิตบูโร 
• ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกิน 180 งวด (15 ปี) 

 

*จำนวนเงินกู้ ต้องไม่มีรอยลบ หากมีการแก้ไขให้ขีดด้วยปากกาแดง และเซ็นชื่อกำกับ 

 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้เงิน 

1. สลิปเงินเดือนปัจจุบันผู้กู้ โดยให้นายทหารการเงินเซ็นรับรอง (กรณียังรับราชการ)  
2. ลูกจ้างสวัสดิการและ จนท.สหกรณ์ ใช้สลิปเงินเดือน + หนังสือรับรองต้นสังกัด  
3. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน ผู้กู้ (เจ้าของบัตรเซ็นรับรองด้วยตนเอง) 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรสผู้กู้ (เจ้าของบัตรเซ็นรับรองด้วยตนเอง)  

กรณทีี่คู่สมรสนามสกุลไม่ตรงกันหรือใช้คำนำหน้าเป็น น.ส. ให้ใช้สำเนาทะเบียนสมรสด้วย  
  5.   ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล) 

6.   คู่สมรสเซ็นยินยอมการกู้เงินลงในแบบฟอร์ม 
7.   กรณีเป็นโสด แนบใบรับรองความเป็นโสดจากต้นสังกัด 
8.   สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต 
9.  สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ ของสหกรณ์ฯ 
 
 

* หมายเหตุ สหกรณ์ฯ ขอไม่รับเรื่องการขอกู้เงินในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่เรียบร้อยตามที่สหกรณ์กำหนด 
 

สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 71145, 72187 , 71305 / 038-110795 / 084 362 3105  Line ID: @RVE611W 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ 

  “โครงการเงินกู้สามัญ โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน” 
 

เขียนที่      

วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 

เรียน   คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ  จำกัด 
 

 ข้าพเจ้า      เป็นสมาชิก     สามัญ      สมทบ เลขทะเบียนที่                . 
ที่อยู่ บ้านเลขที่  หมู่ที่  ตรอก/ซอย   ถนน   ตำบล      . 
อำเภอ   จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท์  รับราชการหรือลูกจ้างประจำ
ในตำแหน่ง                สังกัด                        รับเงินได้รายเดือน         บาท.
ขอเสนอคำขอกู้ “โครงการเงินกู้สามัญ โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน” ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ จำนวน                  บาท (                                   ) 
โดยจะนำไปใช้เพื่อ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้ โดยละเอียด) ……………………………………………………………………..……. 

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

 ข้อ 2. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีเงินฝากอยู่ในสหกรณ์ ฯ ดังนี้ 
  2.1 เงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 11-                        จำนวน                       บาท 
  2.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 15-        จำนวน                       บาท 
 ข้อ 3. หากข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งคืนเงินกู้ เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด       
รายเดือน (เว้นเดือนสุดท้าย) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี งวดละ                     บาท เป็นจำนวน           งวด
ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จ่ายเงินกู้ให้แก้ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะได้ทำหนังสือสัญญากู้
เงินกู้สามัญ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด  ตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด 
กำหนด 
 ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์  ดังนี้ 
  4.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจำนวนที่
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์เป็นเงินงวดส่งชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ หากข้าพเจ้าต้องย้ายไปรับราชการแห่งใหม่ให้ถือว่า
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดใหม่ดำเนินการตามหนังสือยินยอมนี้ได้ด้วย  และตราบเท่าที่ยังคงมีหนี้สิน
กับสหกรณ์อยู่ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้ 
  4.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ  ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เงินกู้ท่ีขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็น
อันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยให้ทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
  4.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อบังคับของสหกรณ์
จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการชำระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการ
ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ เงิน กบข. 
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด   ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้าง  จะจ่ายเงิน
ให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู ้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชำระหนี้ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อนได ้
 

       ลงชื่อ                 ผู้ขอกู ้
                          (                  ) 

คำเตือน ผู้ขอกู้ตอ้งกรอกขอ้ความตามรายการที ่
กำหนดไว้ในแบบคำขอกู้นีด้้วยลายมอืของตนเอง
โดยถกูตอ้งและครบถ้วน มฉิะนั้นสหกรณ์ไมร่ับ 

 

รับที่........................../....................... 
 

วันที่.........../...................../............... 

 

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

วันที่.............../..................../............... 

บัญชเีงินกู้ที่......................................... 
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คำยินยอมของคู่สมรส  

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

 
 ข้าพเจ้า นาย / นาง /นางสาว                            เป็นคู่สมรสของ  

     ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า กู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ 
ตามหนังสือกู้สามัญข้างต้น  

         ลงชื่อ             คู่สมรสผู้ให้คำยินยอม 

       (    ) 

 

         ลงชื่อ     (พยาน) ผู้ขอกู้เงิน 

       (    ) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

หนังสือรับรองกรณีที่ผู้กู้ไม่มีคู่สมรส 

 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า                   ข้าราชการ /ลูกจ้างประจำ  
ตำแหน่ง                                  สังกัด     ไม่มีคู่สมรส 
ในขณะที่ขอกู้เงิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด  
 

     (ลงชื่อ)               . 

              (     ) 

           (ตำแหน่ง)        

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

 
หมายเหตุ  1. กรณียังรับราชการ ให้นายทหารบัญชีพล เป็นผู้รับรอง  

    2. กรณีข้าราชการบำนาญ หรือสมาชกิสมทบ ให้สมาชิกเป็นผู้รับรองตนเอง  
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(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จำนวนเงินกู้    บาท 

เงินได ้

รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุ้น/ 

เงินฝากออมทรัพย ์

(บาท) 

จำนวน 

วงเงินกู ้

(บาท) 

ต้นเงนิกู้คงเหลือ 
วงเงินกู ้

คงเหลือ (บาท) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อเหตฉุุกเฉนิ หักเงินกูอ้ื่น ๆ  รวม (บาท) 

        

        

        
 

หมายเหตุ   (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่   เคย    ไม่เคย 

    (๒) ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ           

    (๓) ข้อพิจารณา        เห็นควรอนุมัติให้กู้    ไม่เห็นควรอนุมัติให้กู้ 
 
          เจ้าหน้าที่ 
       (   ) 
        / /  
 
 
 
        อนุมัติ     ไม่อนุมัติ  
 
          ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ 
       (   ) 
        / /  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือให้คำยินยอมหกัเงินรับฝากออมทรัพย์ เพื่อชำระหนี ้

ทำท่ี       สอ.ฐท.สส.     . 

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

 ข้าพเจ้า                         สมาชิกเลขทะเบียนที่                         . 
รับราชการหรือลูกจ้างประจำในตำแหน่ง               สังกัด                              . 
ที่อยู่ บ้านเลขที่   หมู่ที่     ถนน     ตำบล       .    
อำเภอ       จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท์              . 
 มีความประสงค์จะนำสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตห ีบ จำกัด   
ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตห ีบ จำกัด  มาวางไว้เป็นหลักประกันเงินกู้และยินยอมให้หัก  
เงินฝากของข้าพเจ้าที ่มีอยู ่ในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตห ีบ จำกัด ซึ ่งข้าพเจ้าเป็นลูกหนี้                 
จึงขอทำหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตห ีบ จำกัด ดังนี้ 
 ข้อ 1 ยินยอมให้นำสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตห ีบ จำกัด ของข้าพเจ้าที่มี
อยู่ในปัจจุบันตามบัญชีรับฝากออมทรัพย์ เลขที่ 11-...............................จำนวน.................................................บาท 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 15-......................จำนวน...................................บาท  รวมถึงดอกผลที่จะมีต่อไป       
ในอนาคตรวมทั้งหมด มอบไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด เพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงินของข้าพเจ้า
ตามหนังสือกู้เงินสามัญ ที ่       /        ลงวันที่         เดือน           พ.ศ.       จำนวน                    บาท 
 ข้อ 2. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นหลักประกันตามข้อ 1 . ข้าพเจ้าจะไม่เบิกถอน
เงินฝากของข้าพเจ้าให้คงเหลืออยู่เป็นจำนวนต่ำกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้เม่ือรวมดอกเบี้ยแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบสมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตามข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือ
สัตหีบ จำกัด ยึดถือไว้เป็นประกันระหว่างหนังสือสัญญาเงินกู้ของข้าพเจ้ามีผลบังคับ 
 ข้อ 4. ในกรณีหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้าตามหนังสือกู้เงินที่ระบุไว้ตามข้อ 1 เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนไม่ว่า
กรณีใด ๆ รวมทั้งถ้าข้าพเจ้าผิดนัดการชำระหนี้  ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์      
ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าได้เต็มตามจำนวนที่ข้าพเจ้าค้างชำระหนี้
เพื่อหักชำระหนี้แทนข้าพเจ้าในทันที  แม้ว่ากำหนดระยะเวลาการเบิกถอนเงินฝากตามบัญชีเงินฝากนั้นจะยังไม่ถึง
กำหนดจ่ายคืนให้แก่ข้าพเจ้าก็ตามและให้ถือเป็นสาระสำคัญของการทำหนังสือยินยอมครั้งนี้ 
 ข้อ 5. หนังสือคำยินยอมนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่เพิกถอน
ความยินยอมนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนแต่อย่างใดจนกว่าจะได้ชำระหนี้เงินกู้ตามหนังสือกู้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 1 จนสิ้นเชิง
หรือเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตห ีบ จำกัด 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ข้าพเจ้าได้อ่านและตรวจสอบข้อความ
พร้อมถ้อยคำในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน ณ วันเดือนปีที่ระบุข้างต้น หนังสือนี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ  และข้าพเจ้าได้รับ
สำเนาหนังสือความยินยอมนี้จำนวน 1 ฉบับไว้แล้วทันทีท่ีลงนามในหนังสือความยินยอมนี้แล้ว 
 

             ลายมือชื่อ         ผู้ให้ความยินยอม 
           (          ) 
             ลายมือชื่อ         พยาน/คู่สมรส 
           (          )        
      ลายมือชื่อ         พยาน 
           (          ) 

 



 

คำยินยอมให้นำเงินกู้เข้าบัญชีธนาคาร 
เขียนที่     

    วันที ่ เดือน  พ.ศ.   
 

 ข้าพเจ้า     หมายเลขสมาชิก        . 
สังกัด        ได้ยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐท.สส. จำกัด 
นำเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับ จำนวนเงิน    บาท (      ) 
จ่ายผ่านเข้าบัญชีธนาคาร     บัญชีเลขที่      
สาขา    โดยหักค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากยอดเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจาก
การจ่ายของสหกรณ์ฯ  ในครั้งนี้ด้วย 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้ยินยอม 

             (    ) 

      (ลงชื่อ)    พยาน 

             (    ) 

   


