
คําขอกูเงินสหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด 

เขียนที่
วันที่ เดือน  พ.ศ.   

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเคหสถานราชนาวี จาํกัด 
ขาพเจา  สมาชิกเลขทะเบียนที่ เสนอคําขอกูเงิน

จากสหกรณเพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด  โปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ  ๑.  ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด    จํานวน  บาท        

( ) โดยจะนําไปใชเพื่อการดังนี ้ (ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด) 

ขอ  ๒.  ขณะนี้ขาพเจารับราชการ  ตําแหนง  กอง  
กรม  หมายเลขประจําตัว โทรศัพท
มีรายไดเดือนละ  บาท (  )

ขอ  ๓.  ขาพเจามีหนี้สนิกับสหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด  อยูดังรายการตอไปนี้
๓.๑  กูเมื่อวันที่ จํานวน  บาท (  )

ขณะนี้มียอดคงเหลือ  ณ วันที่ จํานวน  บาท (  )
ขอ  ๔.  ขาพเจามีหนี้สนินอกจากสหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด  อยูดังรายการตอไปนี้

๔.๑  ชื่อผูใหกู จํานวน  บาท  กูเมื่อวันที่
๔.๒  อ่ืน ๆ จํานวน  บาท  กูเมื่อวันที่

ไดแนบสําเนาหนังสืออันเปนหลกัฐานแหงหนี้ตามรายการขางตนนี้มาดวยแลว  รวม  ฉบับ 
ขอ  ๕.  ขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงินกูคร้ังนี้ดังตอไปนี้คือ 

๕.๑  หุนที่มีอยูในสหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด  
จํานวน  หุน  รวมเปนเงิน          บาท 
๕.๒  ผูคํ้าประกัน 

๕.๒.๑  ชื่อ สมาชิกเลขทะเบียนที่
ตําแหนง  กอง  กรม  หมายเลขประจําตัว 

๕.๒.๒  ชื่อ สมาชิกเลขทะเบียนที่
ตําแหนง  กอง กรม  หมายเลขประจําตัว 

๕.๒.๓  ชื่อ สมาชิกเลขทะเบียนที่
ตําแหนง  กอง กรม  หมายเลขประจําตัว 

๕.๒.๔  ชื่อ สมาชิกเลขทะเบียนที่
ตําแหนง  กอง กรม  หมายเลขประจําตัว 

๕.๓  อ่ืน ๆ 
ขอ ๖.  ถาสหกรณเคหสถานราชนาวี  จํากัด    ใหขาพเจากูเงินไดตามความประสงคขาพเจาขอสงเงินตนคืน 

สหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัดเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน  งวดละ  บาท (เวนแตงวดสุดทาย)  พรอมดวยดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ  ตอป  จํานวน          งวด ตั้งแตเดือนที่สหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด จายเงินกูใหขาพเจา     
โดยขาพเจาจะไดทําหนังสือสัญญากูเงินใหไวตอสหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด  ตามแบบที่สหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด  
กําหนดไว

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการออมทรัพยและเงินกู
คร้ังที่........../..........วันที่........./........./.........
อนุมัติ..................................................บาท 
...............................................................
..................../..................../....................

หนังสือสัญญาเงินกูท่ี........................................
วันท่ีจาย............................................................ 

คําเตือน   ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการท่ี 
กําหนดไวในแบบคําขอกูน้ีดวยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตองและครบถวน มิฉะน้ันสหกรณไมรับพิจารณา
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ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่สหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจายินยอมให
สหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด  เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่กําหนดไวในระเบียบ สหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด  เมื่อใดก็ได  
ทั้งนี้สหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด  ไมจาํเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา   

(ลงชื่อ)  ผูขอกู 
( )

ขาพเจาผูมีรายชื่อตอไปน้ี  ยอมคํ้าประกันตามคําขอกู จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

๑.  ชื่อ  สมาชิกเลขทะเบียนที่ มีรายไดเดือนละ                  บาท 
ลายมือชื่อ 
๒.  ชื่อ  สมาชิกเลขทะเบียนที่ มีรายไดเดือนละ                  บาท 
ลายมือชื่อ 
๓.  ชื่อ  สมาชิกเลขทะเบียนที่ มีรายไดเดือนละ                  บาท 
ลายมือชื่อ 
๔.  ชื่อ  สมาชิกเลขทะเบียนที่ มีรายไดเดือนละ                  บาท 
ลายมือชื่อ 

ความเห็นและการพิจารณาของผูบังคับบญัชาตนสังกดัตามลําดบัชั้นจนถึงหัวหนากองหรือเทียบเทา (เวนผูขอกูใชหุน
คํ้าประกันหรือผูมียศตั้งแตนาวาโทหรือเทียบเทาขึ้นไป) 

ขาพเจาไดพิจารณาและสอบถามแลวมีความเห็นดังตอไปนี้
(๑)  ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรือไม
(๒)  ผูขอกูมีหนี้สินนอกจากสหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด  เปนจาํนวนมากหรือไม
(๓)  ขอชี้แจงอ่ืน ๆ 
(๔)  ขอเสนอ  

ลายมือชื่อ ตําแหนง  
( )           (ผูบังคับบัญชาตนสงักัด) 

/ /

ลายมือชื่อ ตําแหนง  
( )         (หัวหนากอง หรือ เทียบเทา) 

/ /

ความเห็นและคํารับรองการหักเงินไดรายเดือนของเจาหนาทีก่ารเงินตนสังกัด 
ตามที่ ขอกูเงินจากสหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด   

สัญญาที่ / ลงวันที่ / / จํานวนเงิน บาท (  )
โดยผอนชําระเปนรายเดือน ๆ ละ  บาท ผูกูมีเงินไดรายเดือนเหลือพอหักนําสงสหกรณเคหสถานราชนาว ีจํากัด  ได
และถายายสังกัดไปรับเงนิไดรายเดือนแหงใหม  จะแจงโอนหนี้สินที่คางชาํระทั้งหมดพรอมใบโอนอัตราเงินเดือนใหสังกัดใหมทันหัก
เงินในเดือนถัดไป 

ลายมือชื่อ ตําแหนง  
( )

/ /
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รายการตอไปน้ีสําหรับเจาหนาท่ีของสหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด   
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูขอกู

ชื่อ  
จํานวนเงนิ  บาท 

เงินได
รายเดือน (บาท) 

มีคาหุนอยู 
(บาท) 

จํากัด 
วงเงิน (บาท) 

ตนเงินกู
คงเหลือ (บาท) 

วงเงินกู 
คงเหลือ (บาท) 

หมายเหต ุ (๑)  เคยผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนีห้รือขาดสงเงนิคาหุนรายเดือนหรือไม
    (๒)  สมควรใหกูหรือไม

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูคํ้าประกัน 
จํานวนตนเงนิท่ีจะตองค้ําประกนั  บาท 

ลําดับท่ี
ชื่อ เงินได จํากัดวงเงิน การคํ้าประกันรายอ่ืน วงเงินคํ้าประกัน 

ผูคํ้าประกัน รายเดือน(บาท) คํ้าประกัน(บาท) 
ชื่อผูกู

ตนเงินท่ีคํ้าประกัน
คงเหลือ 

คงเหลือ (บาท) 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

หมายเหตุ

          (๑)  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนีห้รือขาดสงเงินคาหุนรายเดอืนหรือไม
(๒)  ขอชีแ้จงอืน่ ๆ  

          (ลงชื่อ)  เจาหนาท่ี (ลงชื่อ)                       ผูจัดการ      

บันทึกการวินิจฉัย 
   เสนอ  คณะกรรมการดําเนินการในการประชมุ  ครั้งท่ี วันท่ี
มีมตดิังนี้ (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการกิจการออมทรัพยและเงินกู



คําแนะนําการขอกูเงินกูสามัญของ สค.รน.

หลักเกณฑการใหเงินกูสามัญโดยยอ
1. ผูขอกูตองเปนสมาชิก สค.รน. เปนเวลาติดตอกันมาไมนอยกวา 6 เดือน หรือตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเปน       

คราว ๆ  ไป 
2. จํานวนเงินกูและอัตราดอกเบ้ียตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณากําหนด ปจจุบันกูได 55 เทาของเงินไดรายเดือน อัตรา

ดอกเบ้ียรอยละ 7.75 บาท/ป
3. ผูขอกูท่ีอยูระหวางการสงคืนเงินกูครั้งกอน ถาประสงคจะขอกูใหมตองปรากฏวาไดชําระเงินกูครั้งกอนมาไมนอยกวา 12 งวด 
4. การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกู  ดอกเบ้ียเงินกูและเงินอ่ืนๆ  จะตองไมเกินรอยละ  70  ของเงินรายไดสุทธิรายเดือน 
5. กรณีใชบุคคลค้ําประกัน ผูค้ําประกันตองเปนสมาชิก สค.รน. สงคาหุนเปนเวลาติดตอกันมาไมนอยกวา 3 เดือน    
6. กําหนดสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดอืนพรอมดอกเบ้ียไมเกิน 180 งวด นับตั้งแตเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก เริ่มตั้งแตวันโอน 

เงินกูเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกูเปนตนไป 
7. ในการทําสัญญาเงินกูและรับเงินกู  ผูขอกูและผูค้าํประกันตองมาลงลายมือช่ือดวยตัวเองตอหนาเจาหนาท่ี

เอกสารประการขอกู
ผูขอกู

1. คําขอกูตามแบบท่ี  สค.รน. กําหนด (กรอกรายละเอียดใหครบถวนดวยลายมือตนเอง  หามพิมพ)
2. ใบจายเงินเดือนของเดือนลาสดุท่ีนายทหารการเงินตนสังกัดลงลายมือช่ือรับรอง และตองไมมีรอยแกไข  ขูดลบ  ขีดฆา 
3. สําเนาทะเบียนบานโดยผูขอกูลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
4. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจางโดยผูขอกูลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
5. สําเนาทะเบียนสมรส โดยผูขอกูลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
6. สําเนาทะเบียนบานของคูสมรส โดยคูสมรสลงลายมือช่ือรับรองสําเนา               กรณีเปนโสดใหใชใบรับรองความเปนโสด  

7. สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรส  โดยคูสมรสลงลายมือช่ือรับรองสําเนา                  จากหนวยตนสังกัด 

8. สําเนาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  โดยผูขอกูลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
9. ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ (กรณีท่ีมีการเปลีย่นช่ือ) โดยผูเปลีย่นช่ือลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 

ผูคํ้าประกัน
1. หนังสือค้ําประกันตามแบบท่ี  สค.รน. กําหนด (กรอกรายละเอียดใหครบถวนดวยลายมือตนเอง  หามพิมพ)
2. ใบจายเงินเดือนของเดือนลาสดุท่ีนายทหารการเงินตนสังกัดลงลายมือช่ือรับรอง  และตองไมมีรอยแกไข ขูดลบ ขีดฆา  
3. สําเนาทะเบียนบานโดยผูค้ําประกันลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
4. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจางโดยผูค้าํประกันลงลายมอืช่ือรับรองสําเนา 
5. สําเนาทะเบียนสมรส  โดยผูค้ําประกันลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 
6. สําเนาทะเบียนบานคูสมรสโดยคูสมรสลงลายมือช่ือรับรองสําเนา                    กรณีเปนโสดใหใชใบรับรองความเปนโสด 

7. สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรส  โดยคูสมรสลงลายมือช่ือรับรองสําเนา        จากหนวยตนสังกัด

8. ใบสําคัญการเปลี่ยนช่ือ (กรณีท่ีมีการเปลีย่นช่ือ) โดยผูเปลีย่นช่ือลงลายมือช่ือรับรองสําเนา 

หมายเหตุ      เอกสารไมครบหรอืไมถูกตองตามท่ีกําหนด  สค.รน. จะไมพิจารณา 
      เหตุผลแหงการกูใหกรอกขอมูลเก่ียวกับการซอมแซมหรือตอเตมิท่ีอยูอาศัย 

    สหกรณเคหสถานราชนาวี จํากัด 
          ต.ค.58 



ตามสัญญาเงินกูส้ามญัเลขที�

 สหกรณ์เคหสถานราชนาว ีจํากดั 

หนังสือสัญญาคํ�าประกนัสําหรับเงินกู้สามญั
ทาํที� .

วนัที� เดือน  พ.ศ. .

ขา้พเจา้  สมาชิกทะเบียนเลขที� อายุ ปี 

เลขประจาํตวัประชาชน             สัญชาติ บา้นเลขที� .

หมู่ที� .ซอย  ถนน แขวง/ตาํบล                   เขต/อาํเภอ .

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ รับราชการหรือช่วยปฏิบติัราชการ

ในตาํแหน่ง สังกดั เงินเดือน บาท                

รายไดอื้�น บาท ซึ�งต่อไปในสัญญานี�จะเรียกว่า “ผู้คํ�าประกัน” ขอให้สัญญาไวแ้ก่  สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จํากัด

ซึ�งต่อไปในสัญญานี�จะเรียกวา่ “สหกรณ์” โดยมีขอ้ตกลงดงันี�

ขอ้ ๑. ตามที� ต่อไปนี�เรียกว่า “ ผู้ กู้” ได้กู้เ งินสหกรณ์

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ .

เป็นจาํนวนเงิน บาท(  ) อตัราดอกเบี�ย ต่อปี กาํหนดชาํระคืน       

งวด/เดือนละ              บาท(   ) รวมท�ังหมด งวด/ เ ดือน ในแต่ละ

งวด/เดือน ตอ้งชาํระภายในวนัที� ของทุกเดือน เริ�มชาํระงวดแรกภายในวนัที� . ตามหนงัสือสัญญา

เงินกูส้ามญัเลขที� ลงวนัที� น�ัน  ขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอียดการกูเ้งินระหว่างสหกรณ์ กบัผูกู้ท้�ังหมดแลว้

และขา้พเจา้ตกลงเป็นผูค้�ําประกนัหนี�ดงักล่าว ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี�น�ัน เช่น  ดอกเบี�ย  ค่าสินไหมทดแทนซึ�งผูกู้ค้า้งชาํระ  

รวมท�ังค่าเสียหายท�ังหมด ที�สหกรณ์ตอ้งเสียไปในการเรียกร้อง  ฟ้องร้องหรือบงัคบัชาํระหนี�จากผูกู้น้อกเหนือจากจาํนวนหนี�กูย้ืมตามสัญญา

เงินกูด้งักล่าวดว้ย

ขอ้ ๒.  ผูค้�ําประกนัยอมผกูพนัตามสัญญาค�ําประกนันี�ตลอดไป โดยไม่บอกเลิกสัญญาค�ําประกนันี� จนกว่าผูกู้จ้ะชาํระหนี�

ใหแ้ก่สหกรณ์จนครบถว้น  ในกรณีมีผูค้�ําประกนัหลายคน ผูค้�ําประกนัยนิยอมให้สหกรณ์มีสิทธิที�จะเรียกร้องหรือไม่เรียกร้องผูค้�ําประกนัอื�น

รายหนึ�งรายใด โดยไม่ตอ้งไดรั้บความยินยอม  หรือตอ้งบอกกล่าวให้ผูค้�ําประกันทราบก่อน  และผูค้�ําประกันยงัคงรับผิดในหนี�ท�ังหมด

ตามภาระค�ําประกนัที�ตนมีอยูต่ามสัญญาค�ําประกนันี� ต่อไปทุกประการ

ขอ้ ๓. ผูค้�ําประกนัยอมรับผดิในหนี�ในอนัที�ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระหนี�ตามสัญญาเงินกูท้นัที หากผูกู้ผ้ิดนัดไม่ชาํระหนี�หรือไม่สามารถ

ชําระหนี�ตามสัญญาเงินกู้ที�กล่าวไว้ใน ข้อ ๑. ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือว่าผูกู้้ถูกศาลสั�งพิทักษ์ทรัพย์  ล้มละลาย  ตาย  ตกเป็นบุคคล                  

ไร้ความสามารถ  สาบสูญไปจากถิ�นที�อยู่ หรือหาตวัไม่พบ หรือผูกู้้ปฏิเสธหนี�ในเหตุที�คณะกรรมการ  กรรมการ  ผูจ้ดัการหรือเจา้หน้าที�

ของสหกรณ์ กระทาํนอกอาํนาจ หรือนอกวตัถุประสงค ์หรือกรณีอื�นใด  อนักระทาํให้สหกรณ์ไม่ไดรั้บชาํระหนี�ไม่ว่าบางส่วนหรือ เต็มจาํนวน  

ไม่วา่หนี�น�ันจะถึงกาํหนดที�ผูกู้ต้อ้งชาํระหนี�ตามกาํหนดที�ระบุไวใ้นสัญญาเงินกูห้รือไม่ก็ตาม

ขอ้ ๔. การค�ําประกนันี�ยอ่มผกูพนัผูค้�ําประกนั แมป้รากฏในภายหลงัว่าผูกู้เ้ป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือถูกศาลมีคาํสั�ง

ใหพิ้ทกัษท์รัพย ์ ลม้ละลาย หรือเขา้ทาํสัญญาดว้ยความสาํคญัผดิอยา่งใด  ๆก็ตาม  ท�ังนี�  ไม่วา่ผูค้�ําประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุดงักล่าว หรือความสาํคญัผดิน�ัน

ก็ตาม 

ขอ้ ๕.  ผูค้�ําประกนัตกลงยินยอมให้สหกรณ์  โอนสิทธิ หน้าที� ตามสัญญาค�ําประกนัฉบบันี�ท�ังหมดหรือบางส่วน ให้แก่

บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที�สหกรณ์เห็นชอบ โดยสหกรณ์เพียงแต่แจง้เป็นหนงัสือใหผู้ค้�ําประกนัทราบเท่าน�ัน

หนงัสือสัญญาค�ําประกนัฉบบัปรับปรุง ๑๖ มี.ค.๕๘

ลงชื�อ ผูค้�ําประกนั
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ขอ้ ๖.  ผูค้�ําประกนัยนิยอมชาํระหนี�พร้อมดอกเบี�ยใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ในกรณีผูกู้ล้าออกจากราชการ หรือยา้ย หรือโอน

จากกองทพัเรือไปยงัส่วนราชการหรือหน่วยงานอื�น โดยยงัไม่ไดช้าํระหนี�ให้แก่สหกรณ์ครบถว้น  ตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จาํกัด

วา่ดว้ยการใหกู้เ้งินแก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๒ และที�แกไ้ขเพิ�มเติม และผูกู้ไ้ม่นาํเงินงวดมาชาํระหนี�ให้สหกรณ์ ตามสัญญาในขอ้ ๑. โดยให้สหกรณ์

มีหนังสือแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดของผูค้�ําประกัน  ให้หักเงินชาํระหนี�ให้แก่สหกรณ์จนครบถว้น

ตามสัญญา  ความยนิยอมในขอ้นี�ใหมี้อยูต่ลอดไป

ขอ้ ๗. ผูค้�ําประกนัไดแ้จง้ที�อยูใ่นสัญญาฉบบันี�แลว้  บรรดาหนังสือ  จดหมาย คาํบอกกล่าวใดๆ ของสหกรณ์ ที�ส่งไปยงัที�อยู่

ตามที�ระบุไวข้า้งตน้  หรือที�ผูค้�ําประกนัแจง้เปลี�ยนแปลงในภายหลงั  โดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน  ไม่ว่าจะมีผูรั้บไว้

หรือไม่มีผูรั้บไวก้็ตาม หรือส่งไม่ไดเ้พราะผูค้�ําประกนัยา้ยที�อยูไ่ปโดยมิไดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบ หรือที�อยู่ที�ให้ไวน้�ันหาไม่พบหรือถูกรื�อถอน

ทาํลาย กรณีดงักล่าวใหถื้อวา่ผูค้�ําประกนัไดรั้บทราบขอ้ความตามหนงัสือ  จดหมาย คาํบอกกล่าวน�ันโดยชอบแลว้

ขอ้ ๘.  หากขอ้กาํหนด และ/หรือเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งของสัญญานี�เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ ให้ขอ้กาํหนดและเงื�อนไขอื�นๆ

ยงัคงมีผลสมบูรณ์ใชบ้งัคบัได ้ โดยแยกต่างหากจากส่วนที�เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์น�ัน

การทาํหนงัสือค�ําประกนัฉบบันี�ผูค้�ําประกนัไดต้กลงทาํสัญญาดว้ยความสมคัรใจและไดอ่้านขอ้ความโดยละเอียดตลอดแลว้

เห็นวา่ถูกตอ้งและเขา้ใจดีแลว้วา่ตอ้งรับผดิชอบต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้�ําประกนัจึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน

ลงชื�อ ผูค้�ําประกนั

( )

ลงชื�อ พยาน 

( )

ลงชื�อ พยาน 

( )

หนงัสือสัญญาค�ําประกนัฉบบัปรับปรุง ๑๖ มี.ค.๕๘
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คํายนิยอมของคู่สมรส

(ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูค้�ําประกนัมีคู่สมรส)
เขียนที� .

วนัที� เดือน  พ.ศ. .

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี                  

เลขประจาํตวัประชาชน    บา้นเลขที� หมู่ที� .

ซอย ถนน  แขวง/ตาํบล เขต/อาํเภอ  จงัหวดั  .

รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ เป็นคู่สมรสของ .

ยนิยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้�ําประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จาํกดั  ตามหนังสือสัญญาค�ําประกนัสําหรับเงินกูส้ามญั

ขา้งตน้นี�และขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั

ลงชื�อ คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม

( )

ลงชื�อ ผูค้�ําประกนั

( )

 คํารับรองสถานภาพการสมรส 

                     ขา้พเจา้  รับราชการในตาํแหน่ง .

สังกดั ขอรับรองวา่สถานภาพการสมรสของขา้พเจา้ปัจจุบนัมีสถานะ .

“ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  สถานภาพการสมรสที�แจง้ในหนงัสือฉบบันี�เป็นความจริงทุกประการ   หากไม่เป็นความจริงแลว้ความเสียหายใด  ๆที�จะเกิด

กบัสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จาํกดั ขา้พเจา้ยนิยอมรับผิดชดใชใ้หแ้ก่สหกรณ์เคหสถานราชนาว ีจาํกดั ท�ังสิ�น”

ลงชื�อ ผูค้�ําประกนั

( )

ลงชื�อ พยาน 

( )

หนงัสือสัญญาค�ําประกนัฉบบัปรับปรุง ๑๖ มี.ค.๕๘
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เลขทะเบียนสมาชิก       

สัญญาเลขที� /สหกรณ์เคหสถานราชนาว ีจํากดั

หนังสือสัญญาเงินกู้สามญั
ทาํที�

วนัที� เดือน พ.ศ. 

ขา้พเจา้  สมาชิกทะเบียนเลขที� อายุ ปี  

เลขประจาํตวัประชาชน                                                สัญชาติ บา้นเลขที� .

หมู่ที� . ซอย  ถนน แขวง/ตาํบล เขต/อาํเภอ  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ .

รับราชการหรือช่วยปฏิบติัราชการในตาํแหน่ง สังกดั .

โทรศพัท์ . ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้งเดือนละ ( )

ซึ�งต่อไปนี�จะเรียกบุคคลผูมี้นามตามที�ระบุข้างต้นว่า “ผู้กู้” ขอทาํสัญญาเงินกู้ฉบับนี�ให้ไวต่้อ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จํากัด

ซึ�งต่อไปนี�จะเรียกวา่ “สหกรณ์”  โดยมีสาระสาํคญัดงันี�

ขอ้ ๑.  ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์เป็นจาํนวนเงิน  บาท (  )

โดยยนิยอมเสียดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ  ต่อปี

๑.๑  ผูกู้ย้นิยอมชําระหนี�ที�ยังคงค้าง ตามสัญญาเงินกูส้ามญัเลขที� ลงวนัที� เดือน       

พ.ศ.   ณ  วนัที�มีการโอนเงิน  และใหโ้อนเงินกูต้ามสัญญาฉบบันี�ส่วนที�คงเหลือเขา้บญัชีธนาคาร     

ชื�อบญัชี เลขที�บญัชี .

๑.๒ หากผูกู้ไ้ม่มีหนี�สินคงค้างกบัสหกรณ์ ใหโ้อนเงินกูต้ามสัญญาฉบบันี�  เขา้บญัชีธนาคาร     

ชื�อบญัชี เลขที�บญัชี

เมื�อมีการโอนเงินดังกล่าวแล้วให้ถือว่าผูกู้้ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์  หรือเมื�อสหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่ผูกู้้เป็น ตั�วแลกเงิน เช็ค                 

เช็คธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารอย่างใดอย่างหนึ�งแลว้ ให้ถือว่าผูกู้้ไดรั้บเงินกู้ตามสัญญานี�ไปจากสหกรณ์แลว้  และผูกู้้สัญญาว่าจะนาํเงินกู้

ไปใชเ้พื�อการดงันี� คือ

อย่างใดก็ตาม  ดุลยพินิจในการอนุมติัเงินกู้ หรือการจ่ายเงินกู้ให้แก่ผูกู้้หรือไม่เพียงใดน�ัน  เป็นสิทธิของสหกรณ์แต่ฝ่ายเดียว

ผูกู้จ้ะบงัคบัหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการไม่อนุมติัใหผู้กู้รั้บเงินบางส่วนหรือท�ังหมดมิได้

ข้อ ๒.  ผูกู้้ตกลงชาํระหนี�ต้นเงินที�รับไปจากสหกรณ์แล้วตามสัญญาเงินกู้ฉบับนี� พร้อมดอกเบี�ยในข้อ ๑. ให้แก่สหกรณ์เป็นราย        

งวด/เดือนเท่าๆ กนั ในอตัรางวด/เดือนละ  บาท (     ) ท�ังนี�  จะชาํระ

ทนัทีภายในวนัสิ�นเดือนของทุกเดือนจนครบถว้น และจะชาํระใหเ้สร็จสิ�นภายในกาํหนดเวลาไม่เกิน งวด/เดือน  นบัแต่วนัที�ผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูเ้ป็นตน้ไป  

๒.๑ ในกรณีที�สหกรณ์เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยเงินกูแ้ลว้ ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยตามที�ไดก้าํหนดไว้

ในระเบียบสหกรณ์เมื�อใดก็ได ้ ท�ังนี�สหกรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้แต่อยา่งใด

 ๒.๒  ผูกู้ต้กลงให้ถือว่ากาํหนดเวลาในขอ้ ๒. ไม่เป็นการตดัสิทธิสหกรณ์ในอนัที�จะเรียกร้องให้ผูกู้ช้าํระหนี�   ตามสัญญา

เงินกูฉ้บบันี�ท�ังหมด  หรือแต่บางส่วนโดยทนัที ท�ังนี�ตามแต่สหกรณ์จะพิจารณาเห็นสมควร  โดยมิตอ้งชี�แจงหรือแสดงเหตุในการเรียกร้องดงักล่าว

ต่อผูกู้แ้ต่ประการใด  อีกท�ังผูกู้ย้นิยอมที�จะชาํระหนี�ตามที�สหกรณ์เรียกร้องดงักล่าวโดยพลนั

ขอ้ ๓.  ผูกู้ย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้�นของผูกู้ ้หกัจาํนวนเงินงวดชาํระหนี�ซึ�งผูกู้ต้อ้งส่งต่อ

สหกรณ์น�ันจากเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้�นของผูกู้้ เพื�อส่งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี�ให้มีอยู่ตลอดไป ท�ังนี�จนกว่า จะไดช้าํระหนี�ตามสัญญาเงินกู้

ฉบบันี�โดยครบถว้นแลว้   

ขอ้ ๔. ผูกู้ไ้ดรั้บทราบและยนิยอมใหส้หกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ้ในกรณีต่อไปนี�

 ๔.๑  ผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตามขอ้หนึ�งขอ้ใดในสัญญาเงินกูฉ้บบันี�

๔.๒   ผูกู้ผ้ดินดัชาํระคืนตน้เงินหรือดอกเบี�ยไม่วา่งวดหนึ�งงวดใดก็ตาม หรือเงินจาํนวนอื�นใดที�ตอ้งชาํระตามสัญญาเงินกูฉ้บบันี� 

 ๔.๓  ผูกู้ใ้หข้อ้เทจ็จริง ข่าวสาร ขอ้ความ หรือเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือปกปิดขอ้เทจ็จริงซึ�งควรจะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ 

                   ๔.๔  ผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนี�แก่เจา้หนี�รายอื�นๆ ของผูกู้ ้หรือผูกู้แ้ละ/หรือผูค้�ําประกนั ถูกฟ้องร้อง หรือ ถูกบงัคบัคดี  ตามคาํพิพากษา

ของศาล หรือถูกพิทกัษท์รัพย ์ 

หนงัสือสัญญาเงินกูฉ้บบัปรับปรุง ๒๗ เม.ย.๕๘

ลงชื�อ ผูกู้้

( )
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ขอ้ ๕.  เมื�อผูกู้ ้ผิดสัญญาแล้วแมข้้อหนึ�งข้อใดในสัญญานี�  ถือว่าผูกู้ ้ผิดนัดชาํระหนี�ที�ค้างชาํระอยู่ท�ังหมดต่อสหกรณ์ สหกรณ์      

มีสิทธิเรียกร้องให้ผูกู้ ้ชาํระหนี�ที�ค้างชาํระอยู่ท�ังหมดตามสัญญานี�ไม่ว่าจะเป็นต้นเงินหรือดอกเบี�ย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื�นใด

ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วนได้ทันที โดยผูกู้ ้ยินยอมสละประโยชน์แห่งเงื�อนเวลาท�ังหลาย ท�ังนี�ไม่ว่าสหกรณ์ จะไดมี้หนังสือบอกกล่าวเตือน

ใหผู้กู้ป้ฏิบติัตามสัญญาก่อนแลว้หรือไม่  และไม่วา่ผูกู้จ้ะไดแ้กไ้ขดว้ยตนเองใหเ้หตุดงักล่าวระงบัลงแลว้หรือไม่ก็ตาม

ขอ้ ๖.  ในกรณีที�สหกรณ์บอกเลิกสัญญา  ผูกู้จ้ะตอ้งชาํระตน้เงินและดอกเบี�ยที�คา้งชาํระท�ังหมด ตลอดจนหนี�อื�นใดที�เกิดขึ�น  ตามสัญญานี�

รวมท�ังค่าใชจ่้ายต่างๆดงักล่าว ในขอ้ ๕ ใหแ้ก่สหกรณ์ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัที�สหกรณ์บอกเลิกสัญญา 

ขอ้ ๗.  บรรดาหนงัสือ จดหมาย คาํบอกล่าวใดๆ เช่น  การทวงถาม  การบอกเลิกสัญญา  ให้สหกรณ์ส่งไปยงัสถานที�ที�ระบุไวว้่า เป็นที�อยู่

ของผูกู้ข้า้งตน้ หรือสถานที�อยูที่�ผูกู้แ้จง้เปลี�ยนแปลงในภายหลงั หรือตามภูมิลาํเนาของผูกู้ ้ไม่ว่าผูกู้จ้ะไดแ้จง้ ให้สหกรณ์ทราบหรือไม่ก็ตาม โดยส่งเอง

หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ไม่ว่าจะมีผูรั้บไวห้รือไม่มีผูใ้ดยอมรับไว ้ หรือส่งไม่ไดเ้พราะผูกู้ย้า้ยสถานที�อยู่ไปโดยมิไดแ้จง้

ใหส้หกรณ์ทราบ  หรือสถานที�อยูที่�ใหไ้วน้�ันหาไม่พบ หรือถูกรื�อถอนทาํลายทุกๆ กรณีดงักล่าว ใหถื้อวา่ผูกู้ไ้ดรั้บโดยชอบแลว้

ขอ้ ๘.  การสละสิทธิตามสัญญาเงินกูฉ้บบันี�ในคราวหนึ�งคราวใดของสหกรณ์ หรือการที�สหกรณ์มิไดใ้ชสิ้ทธิที�มีอยู่ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ

และไม่มีผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิของสหกรณ์ในคราวต่อไป

ขอ้ ๙. หากขอ้กาํหนด และ/หรือเงื�อนไขขอ้ใดขอ้หนึ�งของสัญญานี�เป็นโมฆะ หรือใช้บงัคบัไม่ไดต้ามกฎหมาย  ให้ข้อกาํหนดและ

เงื�อนไขอื�นๆ ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปได้ โดยแยกต่างหากจากส่วนที�เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์น�ัน

ขอ้ ๑๐. หากมีขอ้เทจ็จริงปรากฏตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาว ีจาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๒  ขอ้  ๓๘ ให้ถือว่าหนี�

ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบบันี�ไดถึ้งกาํหนดชาํระ โดยสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ผูกู้้ทราบ และผูกู้้ยินยอมชาํระตน้เงินพร้อมดอกเบี�ยส่วนที�เหลือท�ังหมด

ในทนัที 

ขอ้ ๑๑. ผูกู้้ยอมรับผูกพนัตามระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จาํกัด ว่าดว้ยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๒  หากผูกู้ป้ระสงค์

จะขอลาออกจากราชการ  ยา้ย หรือโอนจากกองทพัเรือไปยงัหน่วยงานอื�นแลว้  ผูกู้้จะแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจะจดัการชาํระหนี�  ซึ�งผูกู้้

มีอยูใ่หเ้สร็จสิ�นก่อนการลาออก  ยา้ย หรือโอน แลว้แต่กรณี

ถา้ผูกู้ล้าออกจากราชการ ไม่จดัการชาํระหนี�สินใหเ้สร็จสิ�น ผูกู้ย้นิยอมให้เจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินสะสมสําหรับขา้ราชการ  บาํเหน็จ  บาํนาญ  

เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ หรือเงินอื�นใดที�ทางราชการ หรือหน่วยงานเจา้สังกดั หรือนายจา้งจ่ายให้แก่

ผูกู้้ หักเงินดงักล่าวเพื�อชาํระหนี�ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ�นเสียก่อน ในกรณีผูกู้มี้สิทธิไดรั้บเบี�ยหวดั บาํเหน็จ  บาํนาญ หรือเงินอื�นใดอนัพึงมี ที�ทางราชการ 

หน่วยงานอื�น หรือสหกรณ์ จะพึงจ่ายให้ผูกู้้หรือทายาท หรือผูที้�ถูกระบุชื�อในหนังสือแสดงเจตนาระบุตวัผูรั้บเงินจากสหกรณ์   ผูกู้้ยินยอมให้เจา้หน้าที�หักเงิน

ดงักล่าวชาํระหนี�พร้อมท�ังดอกเบี�ยส่งต่อสหกรณ์ จนเสร็จสิ�น

ในกรณีโอนหรือยา้ยสังกัด ผูกู้้ยินยอมให้เจา้หน้าที�การเงินสังกัดใหม่หักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้�นของผูกู้้ นาํส่งชาํระหนี�สหกรณ์

หากไม่สามารถหกัเงินชาํระหนี�ดงักล่าวได้ ผูกู้จ้ะเป็นผูน้าํส่งเงินเพื�อชาํระหนี�ดงักล่าวดว้ยตนเอง

ขอ้ ๑๒. ผูกู้้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน หรือเงินอื�นใดเพื�อชาํระหนี� ตามระเบียบสหกรณ์ ในกรณีที�ผูกู้้

พน้สภาพสมาชิก และมีหนี�สินคงคา้งชาํระอยูก่บัสหกรณ์ 

ขอ้ ๑๓. ผูกู้้ยอมรับว่าระเบียบสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จาํกดั ว่าดว้ยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๒ ที�ใชบ้งัคบั ขณะทาํสัญญานี� หรือ    

ที�แกไ้ขเพิ�มเติม เป็นส่วนหนึ�งของสัญญานี�ดว้ย

ผูกู้ไ้ดต้รวจ อ่าน และเขา้ใจขอ้ความในสัญญานี�โดยละเอียด โดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตามเจตนาทุกประการ จึงไดล้งลายมือชื�อไว้

เป็นสาํคญั  ณ วนั เดือน ปี ที�ระบุไวข้า้งตน้ 

จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้ ณ วนัที� ลงชื�อ ผูกู้้

( )

เจา้หนา้ที�การเงิน ลงชื�อ พยาน    

ผูจ้ดัการฯ  ( )

ลงชื�อ พยาน 

( )

หนงัสือสัญญาเงินกูฉ้บบัปรับปรุง ๒๗ เม.ย.๕๘
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คํายนิยอมของคู่สมรส

( ใช้เฉพาะกรณทีี�ผู้กู้มีคู่สมรส )

เขียนที�

วนัที� เดือน พ.ศ. 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี                  

เลขประจาํตวัประชาชน    บา้นเลขที� หมู่ที� .

      ซอย  ถนน   แขวง/ตาํบล เขต/อาํเภอ จงัหวดั   .

รหสัไปรษณีย์ โทรศพัท์ เป็นคู่สมรสของ ..

ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้กูเ้งินสามญัของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จาํกดั ตามหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัขา้งตน้นี� โดยไดรั้บทราบขอ้ความ            

      ในสัญญานี�แลว้ จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั

ลงชื�อ คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม

( )

ลงชื�อ ผูกู้้

( )

คํารับรองสถานภาพการสมรส

                    ขา้พเจา้  รับราชการในตาํแหน่ง .

สังกดั ขอรับรองวา่สถานภาพการสมรสของขา้พเจา้ปัจจุบนัมีสถานะ     .

“ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  สถานภาพการสมรสที�แจง้ในหนังสือฉบบันี�เป็นความจริงทุกประการ หากไม่เป็นความจริงแลว้ ความเสียหายใดๆ ที�จะเกิดกับ

สหกรณ์เคหสถานราชนาว ีจาํกดั ขา้พเจา้ยนิยอมรับผดิชดใชใ้หแ้ก่สหกรณ์เคหสถานราชนาว ีจาํกดั ท�ังสิ�น”

ลงชื�อ ผูกู้้

( )

ลงชื�อ พยาน 

( )

สหกรณ์เคหสถานราชนาว ีจาํกดั

เจา้หนา้ที�/ผูต้รวจ        
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