
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญโครงกำรซ่อมที่อยู่อำศัยสู้ภัยโควิด 19 
 

ค ำขอเลขที่..........................              เขียนที่....................................... 
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.............. 

 
เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี  จ ำกัด 
 
  ข้ำพเจ้ำ.........................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่..........................
ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมัญโครงกำรซ่อมที่อยู่อำศัยสู้ภัยโควิด 19 เพ่ือโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑.  ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน จ ำนวน...................................บำท (.................................................) 
เพ่ือน ำไปใช้ ........................................................................................................................................................            
  ข้อ ๒.  ขณะนี้ข้ำพเจ้ำรับรำชกำร ต ำแหน่ง.......................................กอง...............................
กรม...........................................หมำยเลขประจ ำตัว...............................................โทรศัพท์...............................
มีรำยได้เดือนละ...........................................บำท (.............................................................................................) 
  ข้อ ๓.  ข้ำพเจ้ำ            ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี  จ ำกัด 
        มีหนี้สินกับสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
หนี้ตำมสัญญำกู้ฉบับลงวันที่................................. เลขท่ีสัญญำ............................จ ำนวน.................... ........บำท 
(.....................................................)  ขณะนี้มียอดคงเหลือ ณ วันที่..................................................................... 
เป็นเงินจ ำนวน..................................บำท (.................................................................)  
  ข้อ ๔.  ข้ำพเจ้ำ         ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์อ่ืน 
                                                 มีหนี้สินกับสหกรณ์อ่ืนนอกจำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด 
ดังนี้...................................................................................................................................................................... 
  ข้อ ๕.  ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้ คือ 
   ๕.๑        หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด  จ ำนวน..................หุ้น  
รวมเป็นเงินจ ำนวน....................................บำท (.................................................................... ........................) 
   ๕.๒  เงินฝำกที่มีอยู่ในสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด ดังนี้ 
                 บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ  จ ำนวน......................................บำท 
                 บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ทั่วไป  จ ำนวน.......................................บำท 
  ข้อ ๖.  หำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด ให้ข้ำพเจ้ำกู้เงินได้ตำมค ำเสนอนี้  ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย ในอัตรำร้อยละ 3.00 ต่อปี  โดยส่งเป็นงวดรำยเดือน เดือนละเท่ำๆ กัน  
เดือนละ..............................................บำท (....................................................................) จ ำนวน................งวด  
ช ำระงวดแรกตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ำยเงินกู้ให้แก่ข้ำพเจ้ำเป็นต้นไป 
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  ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี  จ ำกัด  จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย
เงินกู้แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยได้ตำมที่ก ำหนดไว้  
ในระเบียบ เมื่อใดก็ได้  ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ 
     
 
                         (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ยื่นค ำขอกู้ 
                                   (......................................................................) 
 
 
ค ำรับรองกำรหักเงินได้รำยเดือนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินต้นสังกัด 
  ตำมที่......................................................................ขอกู้เงิน จำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี 
จ ำกัด ตำมค ำขอกู้เงินฉบับนี้ จ ำนวนเงิน.....................................บำท(............................................... .................) 
โดยใช้         หุ้น   เป็นหลักประกัน 
                เงินฝำก  เป็นหลักประกัน 
โดยตกลงผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนๆละ...............................บำท ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำทำงต้นสังกัดยินดีส่งหัก  
เงินได้รำยเดือนของผู้กู้เพ่ือช ำระหนี้ให้สหกรณ์ตำมท่ีได้รับแจ้งทันที 
 
   ลงชื่อ..................................................................  
                                     (.................................................................)  
                                ต ำแหน่ง....................................... .................... 
    ..................../............................./..................... 
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รำยกำรต่อไปนี้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี  จ ำกัด 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ขอกู้ 
 

จ ำนวนเงิน.............................................บำท(....................................................)  
เงินได้รำยเดือน 

(บำท) 
มีค่ำหุ้นอยู่กับ

สหกรณ์ 
(บำท) 

จ ำกัดวงเงิน 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ
(บำท) 

วงเงินกู้คงเหลือ 
(บำท) 

     
     
 
หมำยเหตุ  (๑)  ผู้ขอกู้เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่         เคย 
                                                                                                                     ไม่เคย 
              (๒)  ข้อชี้แจงอ่ืนๆ
....................................................................................................................................... ................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
(ลงชื่อ)..........................................................เจ้ำหน้ำที่      (ลงชื่อ)..........................................................ผู้จัดกำร 
        (........................................................)       (........................................................) 
         วันที่............................                                        วันที่...................................................... 
 
บันทึกกำรพิจำรณำ 
เสนอ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม  ครั้งที่......................... วันที่.....................................................  
        มีมติดังนี ้          อนุมัติ จ ำนวนเงิน......................................บำท (..................................... ..................) 
                                ไม่อนุมัติ 
 
(ลงชื่อ)..........................................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้ฯ 
         (.......................................................................) 
           วันที่.............................................................. 
 



                                                
เลขทะเบยีนสมาชิก                 .                                                                                                                          
สัญญาเลขท่ี                             . 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 

หนังสือสัญญาเงินกูส้ามญั 
โครงการซ่อมที่อยู่อาศัยสู้ภัยโควิด 19 

ท าท่ี     
วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า                   .สมาชิกทะเบียนเลขท่ี        อาย ุ  ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                   สัญชาติ      บ้านเลขท่ี  หมู่ที ่       . 
ซอย   ถนน   แขวง/ต าบล   เขต/อ าเภอ       .  
จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์          รับราชการ
หรือช่วยปฏิบัตริาชการในต าแหนง่     สังกัด                . 
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ                           บาท.(                     .) 

ขอท าหนังสือกู้เงินฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกบุคคลผู้มีนามตามที่ระบุข้างต้นว่า “ผู้กู้” 
ได้ท าสัญญาฉบับน้ีให้ไว้แก่  สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์”  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

ข้อ ๑.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจ านวนเงิน          บาท(         )  
ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า ให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..................................................................สาขา.....................................................
ช่ือบัญชี                                                    .เลขท่ีบัญช ี                                                                             ..     

 เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวแล้วให้ถอืว่าผู้กู้ไดร้ับเงินกู้จากสหกรณ์  ผูกู้้สัญญาว่าจะน าเงินกู้ไปใช้เพื่อการดังนี้  
คือ                                                                                                      . 
  อย่างใดก็ตาม  ดุลยพินิจในการอนุมัติวงเงินกู้ หรือการจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้หรือไม่เพียงใดนั้น  เป็นสิทธิของสหกรณ์แต่ฝ่ายเดียว  
ผู้กู้จะบังคับหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไม่อนุมัติให้ผู้กู้รับเงินบางส่วนหรือท้ังหมดมิได้ 

ข้อ ๒.  ผู้กู้ตกลงช าระหนี้ต้นเงินที่รับไปจากสหกรณ์แล้วตามสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ  3.00 ต่อปี   
ให้แกส่หกรณ์เป็นรายเดือนเท่าๆ กัน ในอัตราเดือนละ   บาท (        ) 
ทั้งนี้จะช าระทันทภีายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือนจนครบถ้วน และจะช าระให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลาไม่เกิน                  งวด/เดือน 
นับแตง่วดแรกที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้เป็นต้นไป  
    ๒.๑ ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

 ๒.๒  ผู้กู้ตกลงให้ถือว่าก าหนดเวลาในข้อ ๒. ไม่เป็นการตัดสิทธิสหกรณ์ในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหนี้ตามสัญญากู้เงิน
ฉบับนี้ทั้งหมด  หรือแต่บางส่วนโดยทันทีทั้งนี้ตามแต่สหกรณ์จะพิจารณาเห็นสมควร  โดยมิต้องช้ีแจงหรือแสดงเหตุในการเรียกร้องดังกล่าวต่อผู้กู้
แต่ประการใด  อึกทั้งผู้กู้ยินยอมท่ีจะช าระหนี้ตามที่สหกรณ์เรียกร้องดังกล่าวโดยพลัน 

  ๒.๓  ในกรณีที่ผู้กู้จะช าระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนครบก าหนด ๒๔ งวด นับแต่ช าระงวดแรก/นับแต่วันท าสัญญา ผู้กู้
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนครบก าหนดในอัตราร้อยละ ๒ ของดอกเบี้ยคงเหลือที่ผู้กู้จะได้รับตลอดอายุสัญญา เว้นแต่การช าระหนี้
ก่อนครบก าหนดนั้น เป็นการช าระหนี้เพื่อขอกู้จากผู้ให้กู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนซ์)                                                           

ข้อ ๓.  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของผู้กู้ หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งผู้กู้ต้องส่ง
ต่อสหกรณ์นั้นจากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของผู้กู้เพื่อส่งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้
เงินน้ีโดยครบถ้วนแล้ว   

ข้อ ๔. ผู้กู้ได้รับทราบและยินยอมให้สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีต่อไปนี้ 
 ๔.๑  ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้ 
๔.๒  ผู้กู้ผิดนัดช าระคืนต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดก็ตาม หรือเงินจ านวนอ่ืนใดที่ต้องช าระตามสัญญาฉบับน้ี  

 ๔.๓  ผู้กู้ให้ข้อเท็จจริงข่าวสารข้อความหรือเอกสารอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 
  ๔.๔  ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ ของผู้กู้ หรือผู้ กู้ถูกบังคับคดีตามค าพิพากษาของศาล หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์  

ข้อ ๕.  เมื่อผู้กู้ผิดสัญญาแล้วแม้ข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้  ถือว่าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ค้างช าระอยู่ทั้งหมดต่อสหกรณ์ สหกรณ์มี
สิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหนี้ที่ค้างช าระอยู่ทั้งหมดตามสัญญานี้  ไม่ว่าจะเป็นต้นเงินหรือดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด
ให้แก่สหกรณ์ จนครบถ้วนได้ทันที โดยผู้กู้ยินยอมสละประโยชน์แห่งเง่ือนเวลาทั้งหลาย ทั้งนี้ไม่ว่าสหกรณ์จะได้มีหนังสือบอกกล่าวเตือนให้
ผู้กู้ปฏิบัติตามสัญญาก่อนแล้วหรือไม่  และไม่ว่าผู้กู้จะได้แก้ไขด้วยตนเองให้เหตุดังกล่าวระงับลงแล้วหรือไม่ก็ตาม  

 
ลงช่ือ.............................................................................................ผู้กู้  

                                                                    (.........................................................................................)  
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ข้อ ๖.  ในกรณีที่สหกรณ์บอกเลิกสัญญา  ผู้กู้จะต้องช าระต้นเงิน  และดอกเบี้ยที่ค้างช าระทั้งหมด ตลอดจนหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้น
ตามสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในข้อ ๕ ให้แก่สหกรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีส่หกรณ์บอกเลิกสัญญา 

ข้อ ๗.  บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกล่าวใดๆ เช่น การทวงถาม  การบอกเลิกสัญญา  ให้สหกรณ์ส่งไปยังสถานท่ีที่ระบุไว้ว่าเป็นที่
อยู่ของผู้กู้ข้างต้น หรือสถานที่อยู่ที่ผู้กู้แจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หรือตามภูมิล าเนาของผู้กู้ ไม่ว่าผู้กู้จะได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบหรือไม่ก็ตาม   
โดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้  หรือส่งไม่ได้เพราะผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไป 
โดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  หรือสถานท่ีอยู่ท่ีให้ไว้นั้นหาไม่พบ หรือถูกรื้อถอนท าลายทุกๆกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับโดยชอบแล้ว 

ข้อ ๘.  การสละสิทธิตามสัญญานี้ในคราวหนึ่งคราวใดของสหกรณ์ หรือการที่สหกรณ์มิได้ใช้สิทธิที่มีอยู่ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ และ
ไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของสหกรณ์ในคราวต่อไป 

ข้อ ๙. หากข้อก าหนด และ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ให้ก าหนดและเงื่อนไข
อื่นๆ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้โดยแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น 

ข้อ ๑๐. หากมีข้อเท็จจริงปรากฏตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด (ผู้ให้กู้)   ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๒ 
ตามข้อ ๓๘   ให้ถือว่าหนี้ตามหนังสือสัญญาเงินกู้รายนี้ได้ถึงก าหนดช าระ  โดยสหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบและผู้กู้ยินยอมช าระต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยส่วนท่ีเหลือท้ังหมดในทันที 

ข้อ ๑๑. ผู้กู้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า(ระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก    
พ.ศ.๒๕๕๒) หากผู้กู้ประสงค์จะขอลาออกจากราชการ  ย้าย หรือโอนจากกองทัพเรือไปยังหน่วยงานอื่นแล้ว  ผู้กู้จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบและจะจัดการช าระหนี้  ซึ่งผู้กู้มีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนการลาออก  ย้าย หรือโอน แล้วแต่กรณี   

ถ้าผู้กู้ลาออกจากราชการไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้น ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการ  บ าเหน็จ  
บ านาญ  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้าง
จ่ายให้แก่ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็สิ้นเสียก่อน  ในกรณีผู้กู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ หรือเงินอื่นใด อันพึงมี
ที่ทางราชการ หน่วยงานอื่น หรือสหกรณ์ฯ จะพึงจ่ายให้ผู้กู้หรือทายาท หรือผู้ที่ระบุช่ือในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินจากสหกรณ์ฯ    
ผู้กูย้ินยอมให้เจ้าหน้าที่หักเงินดังกล่าวช าระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งต่อสหกรณ์ จนเสร็จสิ้น 

ในกรณีโอนหรือย้ายสังกัด ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินสังกัดใหม่หักเงินรายได้น าส่งช าระหนี้สหกรณ์ฯ  หากไม่สามารถหักเงิน
ช าระหนี้ดังกล่าวได้ ผู้กู้จะเป็นผู้น าส่งเงินเพื่อช าระหนี้สินดังกล่าวด้วยตนเอง 

ข้อ ๑๒. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใดเพื่อช าระหนี้ ตามระเบียบสหกรณ์ ในกรณีที่ผู้กู้พ้น
สภาพสมาชิก และมีหนี้สินคงค้างช าระอยู่กับสหกรณ์  

ข้อ ๑๓. ผู้กู้ยอมรับว่าระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๒  ที่ใช้บังคับขณะท าสัญญา
นี้ หรือท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 

ผู้กูไ้ด้ตรวจ อ่าน และเขา้ใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียด โดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นส าคัญ  ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น 
 
 
 ลงช่ือ                 .ผู้กู ้
      (                           .) 
 
              ลงช่ือ                                               . พยาน     
                                                          ( ...............................................................................).      
 
 ลงช่ือ...............................................................................พยาน 
     (.................................................................................)                                 
   
 
 
 
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี................................................. 
................................................................เจา้หน้าท่ีการเงิน 
................................................................ผู้จัดการ ฯ 



-๓- 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(  ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส ) 

เขียนที ่     
วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

  ข้าพเจ้า นาย/นาง      เป็นคู่สมรสของ               
. ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินจากสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด  ตามหนังสือกู้เงินส าหรบัเงินกู้ข้างต้นนี้ เพื่อน ามาใช้จ่ายใน
ครอบครัว และยินยอมให้น า          หุ้น ที่มีอยู่ในสหกรณ์มาใช้เป็นหลักประกัน 
      เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์พิเศษ/ทั่วไป ท่ีมีอยู่ในสหกรณม์าใช้เปน็หลักประกัน   
โดยข้าพเจ้าไดร้ับทราบข้อความในสัญญานีแ้ล้ว และหากเกดิกรณีผดินัดช าระหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ยนิยอมให้น าหลักประกันดังกล่าวช าระหนี้
ให้กับสหกรณ์ได้ทันทีจึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 

ลงช่ือ      คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
                                                 (            ) 
                                           ลงช่ือ             ผู้กู้เงิน 
                                                 (            ) 
 

      
 
 
  ค ารับรองสถานภาพการสมรส 

 
 ข้าพเจ้า         ขอรับรองว่าสถานภาพการสมรสของ
ข้าพเจ้าปัจจุบันมีสถานะ      
 “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  สถานภาพการสมรสที่แจ้งในหนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ   หากไม่เป็นความจริงแล้ว ความ
เสียหายใดๆ ท่ีจะเกิดกับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้ให้แก่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด  ทั้งสิ้น” 

    
ลงช่ือ         พยาน 

                           (          ) 
ลงช่ือ         ผู้รับรอง 

           (               ) 
 
 
 

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 
 

              ผู้จัดการ 
             เหรัญญิก 
                       เจ้าหน้าท่ี/ผู้เขียน 
             ผู้ตรวจ 
 



หนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือน 

 

ท ำท่ี  ....................................... 

 

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

 

  ข้ำพเจ้ำ................................................... ......................เลขที่สมำชิก............................... 
บัตรประชำชนเลขท่ี............................................................ ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำ  หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้
รำยเดือน หักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวนงวดที่ต้องช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ซึ่งได้กู้กับสหกรณ์
เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด  ฉบับลงวันที่..................................... เลขที่สัญญำ.............................เพ่ือส่งช ำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด จนเสร็จสิ้น  
  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนรำชกำรอ่ืนหรือ
หน่วยงำนของรัฐ  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหนึ่ง   ที่ข้ำพเจ้ำโอนไป
สังกัดมีอ ำนำจหักเงินเดือนเพ่ือส่งช ำระหนี้  ช ำระค่ำหุ้น  ให้สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด และข้ำพเจ้ำ
สัญญำว่ำจะถือปฏิบัติตำมค ำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วน
รำชกำรที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่เพื่อด ำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแทนข้ำพเจ้ำก็เป็นกำรเพียงพอแล้ว 

  ข้ำพเจ้ำขอสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค ำยินยอมนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะ
ได้พ้นจำกภำระหนี้สินของสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด 

 

 

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้ ให้ควำมยินยอม (ผู้กู้) 

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

   (ลงชื่อ)........................................................................พยำน  

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

  (ลงชื่อ)........................................................................พยำน  

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

 

  



หนังสือยินยอมใหห้ักเงินฝาก 

 

ท ำท่ี  ....................................... 

 

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

 

  ข้ำพเจ้ำ................................................... ......................เลขที่สมำชิก............................... 
บัตรประชำชนเลขท่ี............................................................ ยินยอมให้สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด  
หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ  ดังนี้            
                     ออมทรัพย์พิเศษ  ชื่อบัญชี......................................................บัญชีเลขที่……………………………………… 

                 ออมทรัพย์ทั่วไป  ชื่อบัญชี......................................................บัญชีเลขท่ี.................... .............                     
เพ่ือช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ ฉบับลงวันที่.............................ซึ่งได้กู้กับสหกรณ์ จ ำนวนงวดละ.......................บำท  
โดยให้หักช ำระได้ภำยในทุกวันสิ้นเดือนจนกว่ำจะช ำระเสร็จสิ้น 

  ข้ำพเจ้ำขอสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค ำยินยอมนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะ
ได้พ้นจำกภำระหนี้สินของสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด 

 

 

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้ ให้ควำมยินยอม (ผู้กู้) 

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

   (ลงชื่อ)........................................................................พยำน  

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

  (ลงชื่อ)........................................................................พยำน  

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

 

  



หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญโครงการสินเชื่อระยะสั้น ๕ ปี  

1.  ใบจ่ายเงินเดือนต้นฉบับ (สลิปเงินเดือน) 

2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผู้กู้ 

3.  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 

4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการของคู่สมรสผู้กู้ 

5.  ส าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้ 

6.  ส าเนาใบส าคัญการสมรส 

7.  ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จ ากัด(มหาชน) 

8.  สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน) 

9.  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

10. หนังสือรับรองความเป็นโสด โดยออกจากหน่วยต้นสังกัด (กรณีโสด) 


