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คำขอเลขที่..........................

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

เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่..........................
ขอเสนอคำขอกู้เงินสำมัญโครงกำรซ่อมที่อยู่อำศัยสู้ภัยโควิด 19 เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน จำนวน...................................บำท (.................................................)
เพื่อนำไปใช้ ........................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ขณะนี้ข้ำพเจ้ำรับรำชกำร ตำแหน่ง.......................................กอง...............................
กรม...........................................หมำยเลขประจำตัว...............................................โทรศัพท์...............................
มีรำยได้เดือนละ...........................................บำท (.............................................................................................)
ข้อ ๓. ข้ำพเจ้ำ
ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด
มีหนี้สินกับสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด ดังรำยกำรต่อไปนี้
หนี้ตำมสัญญำกู้ฉบับลงวันที่................................. เลขที่สัญญำ............................จำนวน.................... ........บำท
(.....................................................) ขณะนี้มียอดคงเหลือ ณ วันที่.....................................................................
เป็นเงินจำนวน..................................บำท (.................................................................)
ข้อ ๔. ข้ำพเจ้ำ
ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์อื่น
มีหนี้สินกับสหกรณ์อื่นนอกจำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด
ดังนี้......................................................................................................................................................................
ข้อ ๕. ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้ คือ
๕.๑
หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด จำนวน..................หุ้น
รวมเป็นเงินจำนวน....................................บำท (.................................................................... ........................)
๕.๒ เงินฝำกที่มีอยู่ในสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด ดังนี้
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ จำนวน......................................บำท
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ทั่วไป จำนวน.......................................บำท
ข้อ ๖. หำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด ให้ ข้ำพเจ้ำกู้เงินได้ตำมคำเสนอนี้ ข้ำพเจ้ำ
ยิน ยอมส่ งต้น เงิน พร้อมดอกเบี้ ย ในอัตรำร้อยละ 3.00 ต่อปี โดยส่งเป็น งวดรำยเดือน เดือนละเท่ำๆ กัน
เดือนละ..............................................บำท (....................................................................) จำนวน................งวด
ชำระงวดแรกตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ำยเงินกู้ให้แก่ข้ำพเจ้ำเป็นต้นไป

-2ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย
เงินกู้แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยได้ตำมที่กำหนดไว้
ในระเบียบ เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ

(ลงชื่อ)........................................................................ผู้ย่นื คำขอกู้
(......................................................................)

คำรับรองกำรหักเงินได้รำยเดือนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินต้นสังกัด
ตำมที่......................................................................ขอกู้เงิน จำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี
จำกัด ตำมคำขอกู้เงินฉบับนี้ จำนวนเงิน.....................................บำท(................................................................)
โดยใช้
หุ้น เป็นหลักประกัน
เงินฝำก เป็นหลักประกัน
โดยตกลงผ่อนชำระเป็ น รำยเดือนๆละ...............................บำท ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำทำงต้นสังกัดยินดีส่งหั ก
เงินได้รำยเดือนของผู้กู้เพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์ตำมที่ได้รับแจ้งทันที
ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
..................../............................./.....................

-๓รำยกำรต่อไปนี้สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ขอกู้
จำนวนเงิน.............................................บำท(....................................................)
เงินได้รำยเดือน
(บำท)

มีค่ำหุ้นอยู่กับ
สหกรณ์
(บำท)

จำกัดวงเงิน
(บำท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
(บำท)

วงเงินกู้คงเหลือ
(บำท)

หมำยเหตุ (๑) ผู้ขอกู้เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่

เคย
ไม่เคย

(๒) ข้อชี้แจงอื่นๆ
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
(ลงชื่อ)..........................................................เจ้ำหน้ำที่
(........................................................)
วันที่............................

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้จัดกำร
(........................................................)
วันที่......................................................

บันทึกกำรพิจำรณำ
เสนอ คณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุม ครั้งที่......................... วันที่.....................................................
มีมติดังนี้
อนุมัติ จำนวนเงิน......................................บำท (.......................................................)
ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ)..........................................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้ฯ
(.......................................................................)
วันที่..............................................................

เลขทะเบียนสมาชิก
สัญญาเลขที่

.
.

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด
หนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญ
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ทาที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.
.สมาชิกทะเบียนเลขที่
สัญชาติ
บ้านเลขที่
เขต/อาเภอ

ข้าพเจ้า
อายุ
ปี
เลขประจาตัวประชาชน
หมู่ที่
.
ซอย
ถนน
แขวง/ตาบล
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
รับราชการ
หรือช่วยปฏิบัตริ าชการในตาแหน่ง
สังกัด
.
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ
บาท.(
.)
ขอทาหนังสือกู้เงินฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกบุคคลผู้มีนามตามที่ระบุข้างต้นว่า “ผู้กู้”
ได้ทาสัญญาฉบับนี้ให้ไว้แก่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ข้อ ๑. ผู้กู้ได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจานวนเงิน
บาท(
)
ในการจ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า ให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..................................................................สาขา.....................................................
ชื่อบัญชี
.เลขที่บัญชี
..
เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวแล้วให้ถอื ว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ผูก้ ู้สัญญาว่าจะนาเงินกู้ไปใช้เพื่อการดังนี้
คือ
.
อย่างใดก็ตาม ดุลยพินิจในการอนุมัติ วงเงินกู้ หรือการจ่ายเงินให้แก่ผู้กู้หรือไม่เพียงใดนั้น เป็นสิทธิของสหกรณ์แต่ฝ่ายเดียว
ผู้กู้จะบังคับหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไม่อนุมัติให้ผู้กู้รับเงินบางส่วนหรือทั้งหมดมิได้
ข้ อ ๒. ผู้ กู้ ต กลงชาระหนี้ ต้ น เงิน ที่ รั บ ไปจากสหกรณ์ แ ล้ ว ตามสั ญ ญาเงิน กู้ ฉ บั บ นี้ พร้อ มดอกเบี้ ย ในอั ต ราร้ อ ยละ 3.00 ต่ อ ปี
ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนเท่าๆ กัน ในอัตราเดือนละ
บาท (
)
ทั้งนี้จะชาระทันทีภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือนจนครบถ้วน และจะชาระให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดเวลาไม่เกิน
งวด/เดื อ น
นับแต่งวดแรกที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้เป็นต้นไป
๒.๑ ในกรณีที่สหกรณ์ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ได้
กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์เมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
๒.๒ ผู้กู้ตกลงให้ถือว่ากาหนดเวลาในข้อ ๒. ไม่เป็นการตัดสิทธิสหกรณ์ในอันที่จะเรียกร้องให้ผู้กู้ชาระหนี้ตามสัญญากู้เงิน
ฉบับนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนโดยทันทีทั้งนี้ตามแต่สหกรณ์จะพิจารณาเห็นสมควร โดยมิต้องชี้แจงหรือแสดงเหตุในการเรียกร้องดังกล่าวต่อผู้กู้
แต่ประการใด อึกทั้งผู้กู้ยินยอมที่จะชาระหนี้ตามที่สหกรณ์เรียกร้องดังกล่าวโดยพลัน
๒.๓ ในกรณีที่ผู้กู้จะชาระหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนครบกาหนด ๒๔ งวด นับแต่ชาระงวดแรก/นับแต่วันทาสัญญา ผู้กู้
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนครบกาหนดในอัตราร้อยละ ๒ ของดอกเบี้ยคงเหลือที่ผู้กู้จะได้รับตลอดอายุสัญญา เว้นแต่การชาระหนี้
ก่อนครบกาหนดนั้น เป็นการชาระหนี้เพื่อขอกู้จากผู้ให้กู้ครั้งใหม่ (รีไฟแนนซ์)
ข้อ ๓. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของผู้กู้ หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งผู้กู้ ต้องส่ง
ต่อสหกรณ์นั้นจากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของผู้กู้เพื่อส่งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้
เงินนี้โดยครบถ้วนแล้ว
ข้อ ๔. ผู้กู้ได้รับทราบและยินยอมให้สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ในกรณีต่อไปนี้
๔.๑ ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามข้อหนึ่งข้อใดในสัญญานี้
๔.๒ ผู้กู้ผิดนัดชาระคืนต้นเงินหรือดอกเบี้ยไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดก็ตาม หรือเงินจานวนอื่นใดที่ต้องชาระตามสัญญาฉบับนี้
๔.๓ ผู้กู้ให้ข้อเท็จจริงข่าวสารข้อความหรือเอกสารอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
๔.๔ ผู้ กู้ ผิ ด นั ด ชาระหนี้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ ร ายอื่ น ๆ ของผู้ กู้ หรื อ ผู้ กู้ ถู ก บั งคั บ คดี ต ามคาพิพากษาของศาล หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ข้อ ๕. เมื่อ ผู้กู้ผิด สัญ ญาแล้ว แม้ข้อ หนึ่ง ข้อใดในสัญ ญานี้ ถือว่า ผู้กู้ผิด นัด ชาระหนี้ค้า งชาระอยู่ทั้งหมดต่อ สหกรณ์ สหกรณ์ มี
สิท ธิเ รีย กร้อ งให้ผู้กู้ชาระหนี้ที่ค้างชาระอยู่ทั้งหมดตามสัญ ญานี้ ไม่ว่า จะเป็น ต้น เงิน หรือ ดอกเบี้ ย หรือ ค่าธรรมเนียม หรือ ค่า ใช้จ่ายอื่น ใด
ให้แก่สหกรณ์ จนครบถ้วนได้ทันที โดยผู้กู้ยินยอมสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาทั้งหลาย ทั้งนี้ไม่ว่า สหกรณ์ จะได้มีหนังสือบอกกล่าวเตือนให้
ผู้กู้ปฏิบัติตามสัญญาก่อนแล้วหรือไม่ และไม่ว่าผู้กู้จะได้แก้ไขด้วยตนเองให้เหตุดังกล่าวระงับลงแล้วหรือไม่ก็ตาม
ลงชื่อ.............................................................................................ผู้กู้
(.........................................................................................)

-๒ข้อ ๖. ในกรณีที่สหกรณ์บอกเลิกสัญญา ผู้กู้จะต้องชาระต้นเงิน และดอกเบี้ยที่ค้างชาระทั้งหมด ตลอดจนหนี้อื่นใดที่เกิดขึ้น
ตามสัญญานี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวในข้อ ๕ ให้แก่สหกรณ์ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีส่ หกรณ์บอกเลิกสัญญา
ข้อ ๗. บรรดาหนังสือ จดหมาย คาบอกล่าวใดๆ เช่น การทวงถาม การบอกเลิกสัญญา ให้สหกรณ์ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ว่าเป็นที่
อยู่ของผู้กู้ข้างต้น หรือสถานที่อยู่ที่ผู้กู้แจ้งเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หรือตามภูมิลาเนาของผู้กู้ ไม่ว่าผู้กู้จะได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบหรือไม่ก็ตาม
โดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนไม่ว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้ หรือส่งไม่ได้เพราะผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไป
โดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หรือสถานที่อยู่ที่ให้ไว้นั้นหาไม่พบ หรือถูกรื้อถอนทาลายทุกๆกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับโดยชอบแล้ว
ข้อ ๘. การสละสิทธิตามสัญญานี้ในคราวหนึ่งคราวใดของสหกรณ์ หรือการที่สหกรณ์มิได้ใช้สิทธิที่มีอยู่ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ และ
ไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิของสหกรณ์ในคราวต่อไป
ข้อ ๙. หากข้อกาหนด และ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญานี้เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย ให้กาหนดและเงื่อนไข
อื่นๆ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้โดยแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น
ข้อ ๑๐. หากมีข้อเท็จจริงปรากฏตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด (ผู้ให้กู้) ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๒
ตามข้อ ๓๘ ให้ถือว่าหนี้ตามหนังสือสัญญาเงินกู้รายนี้ได้ถึงกาหนดชาระ โดยสหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบและผู้กู้ยินยอมชาระต้นเงินพร้อม
ดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งหมดในทันที
ข้อ ๑๑. ผู้กู้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า (ระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
พ.ศ.๒๕๕๒) หากผู้กู้ประสงค์จะขอลาออกจากราชการ ย้าย หรือโอนจากกองทัพเรือไปยัง หน่วยงานอื่นแล้ว ผู้กู้จะแจ้งเป็นหนังสือให้ สหกรณ์
ทราบและจะจัดการชาระหนี้ ซึ่งผู้กู้มีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนการลาออก ย้าย หรือโอน แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้กู้ลาออกจากราชการไม่จัดการชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้น ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมสาหรับ ข้าราชการ บาเหน็ จ
บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้าง
จ่ายให้แก่ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ในกรณีผู้กู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด อันพึงมี
ที่ทางราชการ หน่วยงานอื่น หรือสหกรณ์ ฯ จะพึงจ่ายให้ผู้กู้หรือทายาท หรือผู้ที่ระบุชื่อในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินจากสหกรณ์ ฯ
ผู้กยู้ ินยอมให้เจ้าหน้าที่หักเงินดังกล่าวชาระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งต่อสหกรณ์ จนเสร็จสิ้น
ในกรณีโอนหรือย้ายสังกัด ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินสังกัดใหม่หักเงินรายได้นาส่งชาระหนี้สหกรณ์ฯ หากไม่สามารถหักเงิน
ชาระหนี้ดังกล่าวได้ ผู้กู้จะเป็นผู้นาส่งเงินเพื่อชาระหนี้สินดังกล่าวด้วยตนเอง
ข้อ ๑๒. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดเพื่อชาระหนี้ ตามระเบียบสหกรณ์ ในกรณีที่ผู้กู้พ้น
สภาพสมาชิก และมีหนี้สินคงค้างชาระอยู่กับสหกรณ์
ข้อ ๑๓. ผู้กู้ยอมรับว่าระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ใช้บังคับขณะทาสัญญา
นี้ หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ผู้กไู้ ด้ตรวจ อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยละเอียด โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสาคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น
ลงชื่อ
(

.ผู้กู้
.)

ลงชื่อ
. พยาน
( ...............................................................................).
ลงชื่อ...............................................................................พยาน
(.................................................................................)

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว ณ วันที่.................................................
................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
................................................................ผู้จัดการ ฯ

-๓คายินยอมของคู่สมรส
( ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส )
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ข้าพเจ้า นาย/นาง
เป็นคู่สมรสของ
.
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินจากสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด ตามหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้ข้างต้นนี้ เพื่อนามาใช้จ่ายใน
ครอบครัว และยินยอมให้นา
หุ้น ที่มีอยู่ในสหกรณ์มาใช้เป็นหลักประกัน
เงินฝากในบัญชีออมทรัพย์พิเศษ/ทั่วไป ที่มีอยู่ในสหกรณ์มาใช้เป็นหลักประกัน
โดยข้าพเจ้าได้รับทราบข้อความในสัญญานีแ้ ล้ว และหากเกิดกรณีผดิ นัดชาระหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ยินยอมให้นาหลักประกันดังกล่าวชาระหนี้
ให้กับสหกรณ์ได้ทันทีจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ

คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
)
ผู้กู้เงิน
)

(
ลงชื่อ
(

คารับรองสถานภาพการสมรส
ข้าพเจ้า
ขอรั บ รองว่ า สถานภาพการสมรสของ
ข้าพเจ้าปัจจุบันมีสถานะ
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่า สถานภาพการสมรสที่แจ้งในหนังสือฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงแล้ว ความ
เสียหายใดๆ ที่จะเกิดกับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้ให้แก่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด ทั้งสิ้น”
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

พยาน
)
ผู้รับรอง
)

สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จากัด
ผู้จัดการ
เหรัญญิก
เจ้าหน้าที่/ผู้เขียน
ผู้ตรวจ

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
ทำที่ .......................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ................
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................เลขที่สมำชิก...............................
บัตรประชำชนเลขที่............................................................ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้
รำยเดือน หั กเงิน ได้ร ำยเดือ นของข้ำพเจ้ ำ ตำมจำนวนงวดที่ต้ องช ำระหนี้ตำมสั ญญำกู้ ซึ่ งได้ กู้ กับสหกรณ์
เคหสถำนรำชนำวี จำกัด ฉบับลงวันที่..................................... เลขที่สัญญำ.............................เพื่อส่งชำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด จนเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำต้องเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่ วนรำชกำรอื่นหรือ
หน่วยงำนของรัฐ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหนึ่ง ที่ข้ำพเจ้ำโอนไป
สังกัดมีอำนำจหักเงินเดือนเพื่อส่งชำระหนี้ ชำระค่ำหุ้น ให้สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด และข้ำพเจ้ำ
สัญญำว่ำจะถือปฏิบัติตำมคำยินยอมในหนังสือฉบั บนี้ทุกประกำร เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วน
รำชกำรที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่เพื่อดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแทนข้ำพเจ้ำก็เป็นกำรเพียงพอแล้ว
ข้ำพเจ้ำขอสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้คำยินยอมนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะ
ได้พ้นจำกภำระหนี้สินของสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด

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

หนังสือยินยอมให้หักเงินฝาก
ทำที่ .......................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ................
ข้ำพเจ้ำ.........................................................................เลขที่สมำชิก...............................
บัตรประชำชนเลขที่............................................................ยินยอมให้สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด
หักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
ออมทรัพย์พิเศษ ชื่อบัญชี......................................................บัญชีเลขที่ ………………………………………
ออมทรัพย์ทั่วไป ชื่อบัญชี......................................................บัญชีเลขที่.................................
เพื่อชำระหนี้ตำมสัญญำกู้ ฉบับลงวันที่.............................ซึ่งได้กู้กับสหกรณ์ จำนวนงวดละ.......................บำท
โดยให้หักชำระได้ภำยในทุกวันสิ้นเดือนจนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้น
ข้ำพเจ้ำขอสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้คำยินยอมนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะ
ได้พ้นจำกภำระหนี้สินของสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จำกัด

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

หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญโครงการสินเชื่อระยะสั้น ๕ ปี
1. ใบจ่ายเงินเดือนต้นฉบับ (สลิปเงินเดือน)
2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการผู้กู้
3. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการของคู่สมรสผู้กู้
5. สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้
6. สาเนาใบสาคัญการสมรส
7. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน)
8. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (กรณีใช้เงินฝากเป็นหลักประกัน)
9. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
10. หนังสือรับรองความเป็นโสด โดยออกจากหน่วยต้นสังกัด (กรณีโสด)

