
แบบ ๑ 
แบบคําขอกู้เงินกิจการให้กู้เงิน 

โครงการ........................................................ 

                                                                      เขียนที่………………………
                                        วันที…่………..เดือน………..….………
 

เรียน  ประธานอนุกรรมการดําเนินงานกิจการให้กู้เงิน (ผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) 
 

  ๑. กระผม/ดิฉัน …………………………………………..……...........อายุ……
ลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการ สังกัด ทร. ตําแหน่ง………………………........................
โทรศัพท ์ ………………………..มีความประสงค์ขอกู้เงินจากกิจการให้กู้เงิน จํานวน………
(……………………………..…….……………) จะนําไปใช้เพื่อ………………………………………….
เป็นรายเดือน ๆ ละ........................บาท (…………………………….………………..) เดือนส
(……………………………..………..………..) รวม…….........เดือน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ........
ขอกู้ทั้งหมด ให้นําเข้าบัญชี  ธนาคาร....................................................... สาขา ………
บัญชีเลขที…่…………..…………………และให้ถอืว่า กระผม/ดิฉัน ได้รับเงินกู้จํานวนดังกล
  ๒. กระผม/ดิฉัน ขอใหส้ัญญาว่ายินดีที่จะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบ
ต่อปี  และยินยอมให้เจ้าหนา้ที่การเงิน หรอืผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่เบิกจ่ายเงินเดือน
เพื่อชําระหนี้เงนิกู้ตามขอ้ ๑. จนกว่าจะครบจํานวนหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ย   ในกรณีเดือ
ดําเนินการหักเงินรายได้ประจําเดือน  กระผม/ดิฉัน ยินยอมที่จะนําเงินมาผ่อนชําระ
จนครบถ้วน ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น เป็นต้นไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                                                              ควรมคิวรแล้วแต่จ
 

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

หนังสือรับรองการหักเงินเดือนของผู้กู้ (หัวหน้าการเงินหน่วยต้นสังกัด)                 
                ขา้พเจ้าขอรับรองว่า.............................................................มีรายได้เดือ
(สุทธิ................................) และจะได้หักเงินรายได้ประจําเดือนของผู้กู้ นําส่งกิจกา
จนครบจํานวนต่อไป 

   (ลงชื่อ)…………………………………
                                     (..................................
           ตําแหน่ง…………………..…………
                   ….…..……../………
ความเห็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้กู้ (ระดับช้ันยศ น.อ.ขึ้นไป) 
               พิจารณาแล้วเหน็ว่าผู้ขอกู้เงินมีคุณสมบัติเหมาะสม และมคีวามจําเป็นในก
ให้เจ้าหน้าที่การเงินหักเงินเดือนของผู้กู้ นําส่งกิจการให้กู้เงินต่อไป 

  (ลงชื่อ)…………………………………
                                     (..................................
           ตําแหน่ง…………………..…………
                   ….…..……../………

 

เลขรับ.................................. 
วันที่..................................... 
เวลา..................................... 
……..……..……………………          
….…………พ.ศ………..……… 

….......ปี เป็นข้าราชการ/ 
....... สังกัด…………………..  
……..…………..…………บาท 

.......โดยตกลงจะผ่อนชําระ
ุดท้าย………….………...บาท 
.............ต่อปี  การรับเงินที่
…………………………………. 
่าวไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
ี้ย ในอัตราร้อยละ.............
 หกัเงินรายได้ประจําเดือน 
นใดเจ้าหน้าที่การเงิน มิได้
หนี้ให้เอง หรือนําเงินมาส่ง

ะกรุณา 

............................... ผู้กู้ 

                             
นละ.........................บาท 
รให้กู้เงิน ตามท่ีได้รับแจ้ง   

…………………………….
..............................) 
……………………………..
……../……….…. 

ารกู้เงินดังกลา่ว โดยจะ 

…………………………….
..............................) 
……………………………..
……../……….…. 



แบบ ๑ 
- ๒ - 

 
หนังสือรับรองการเปน็โสด (ผู้กู้)  (นายทหารกําลงัพลหน่วยเปน็ผู้รับรอง) 
 

 ได้ตรวจสอบประวัติแล้วปรากฏว่า………………………………………………..………………..เป็นโสด 
เนื่องจาก          ยังมิได้สมรส         หย่า            คู่สมรสถึงแก่กรรม 
 

  (ลงชื่อ)……………………………………………………………….
                                     (................................................................) 
           ตําแหน่ง…………………..………………………………………..
                   ….…..……../……………../……….…. 
 
หนังสือใหค้ํายนิยอมของคูส่มรส (ผู้กู้) 
                                                                      เขียนที่……………………………..……..……………………          
                                        วันที…่………..เดือน………..….………….…………พ.ศ………..……… 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..ซึ่งเป็นคู่สมรส  
ยินยอมให้ (ผู้กู้)…………………………………….…………………………………………………………….กู้เงินจากกิจการให้กู้เงิน  
จํานวน………………….………บาท (…………………..……………………………………..) ตามหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการ 
กองทัพเรือ และขอร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับการกู้เงินจํานวนดังกล่าวข้างต้นนี้โดยตลอดด้วย 

 เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
  (ลงชื่อ)………………………………………..........คู่สมรส 
  (ลงชื่อ)…………………………………….............พยาน (ผู้กู้) 
  (ลงชื่อ)…………………………………..…………..พยาน (ผู้ค้ําฯ) 
 

 
หนังสือรับรองการหักเงนิบํานาญของผู้กู้  (กองเงินเดือน กง.ทร. เป็นผู้รับรอง)  
( รับรองเฉพาะการกู้เงินโครงการห่วงใยผู้ใกล้เกษียณเท่านั้น ) 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่า.............................................................มีรายได้เดือนละ.............................บาท  
(สุทธิ.................................บาท) และจะได้หักเงินชําระหนี้สินของผู้กู้ จากเงินบํานาญต่อจากเวลาราชการ นําส่ง
กิจการให้กู้เงิน ตามท่ีได้รับแจ้งต่อไป  

  (ลงชื่อ)……………………………………………………………….
                                     (................................................................) 
           ตําแหน่ง…………………..………………………………………..
                   ….…..……../……………../……….…. 

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ จํานวน ๒ คน  ( เฉพาะการกู้เงินโครงการห่วงใยผู้ใกล้เกษียณเทา่นั้น )  

 ๑. ยศ .................ช่ือ....................................................................สังกัด....................................
มีความสัมพันธ์ เป็น...............................โทร.(บ้าน/ที่ทํางาน).............................. มือถือ....................................... 
 ๒. ยศ .................ช่ือ...................................................................สังกัด.....................................
มีความสัมพันธ์ เป็น...............................โทร.(บ้าน/ที่ทํางาน).............................. มือถือ....................................... 
 



แบบ ๑ 
- ๓ - 

 

ส่วนของผู้ค้าํประกัน (หน้า ๓ – ๔) 

หนังสือยินยอมค้ําประกนั 
 
 

   เขียนที…่…………………………………………………… 
                                                              วันที…่……..….เดือน………………………………พ.ศ………..……… 

 
 

เรียน  ประธานอนุกรรมการดําเนินงานกิจการให้กู้เงิน 
 

  กระผม/ดิฉัน…………………………………………………………………..................อายุ …….…..............ปี  
เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา สังกัด ทร. ตําแหน่ง………….…………..………………….………สังกัด…………................. 
โทรศัพท์............………….. ยินยอมทําสัญญาค้ําประกัน……………………………………………………….……………………… 
สังกัด …………………..……………ซึ่งได้ย่ืนคําขอกู้เงินจากกิจการให้กู้เงิน จาํนวน…………….…………...................บาท 
(………………………………………................................)  โดยจะนําไปใช้เพื่อ…………………….……………………........…… 
 

 ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการหักเงินงวดชําระหนี้ของผู้กู้ได้      กระผม/ดิฉัน ยินยอมให้
เจ้าหน้าที่การเงินหักเงินรายได้ประจําเดือนของ กระผม/ดิฉัน ทุกประเภท     เพื่อนําส่งต่อกิจการให้กู้เงิน แทนผู้กู้         
จนครบถ้วนพร้อมทั้งดอกเบี้ย   
 

  (ลงชื่อ)…………………………………………………...ผู้ค้ําประกัน 
 
 

หนังสือรับรองการหักเงนิเดอืนของผู้ค้าํประกัน  (หัวหน้าการเงินหน่วยต้นสังกัด)                                    
        
                ขา้พเจ้าขอรับรองว่า.............................................................มีรายได้เดือนละ.........................บาท 
(สุทธิ.....................................) และจะได้หักเงินรายได้ประจําเดือนของผู้ค้ําประกัน นําสง่กิจการให้กู้เงิน ตามท่ี
ได้รับแจ้งจนครบจํานวนต่อไป 

   (ลงชื่อ)……………………………………………………………….
                                     (................................................................) 
           ตําแหน่ง…………………..………………………………………..
                   ….…..……../……………../……….…. 
หนังสือรับรองการเปน็โสด (ผู้ค้าํประกนั)  (นายทหารกําลังพลหน่วยเป็นผูร้ับรอง) 
 

 ได้ตรวจสอบประวัติแล้วปรากฏว่า………………………………………………..………………..เป็นโสด 
เนื่องจาก          ยังมิได้สมรส         หย่า            คู่สมรสถึงแก่กรรม 
    

  (ลงชื่อ)……………………………………………………………….
                                     (................................................................) 
           ตําแหน่ง…………………..………………………………………..
                   ….…..……../……………../……….…. 
 



แบบ ๑ 
- ๔ - 

 
หนังสือใหค้ํายนิยอมของคูส่มรส (ผูค้้ําประกัน) 
 

   เขียนที…่…………………………………………………… 
                                                              วันที…่……..….เดือน………………………………พ.ศ………..……… 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า………………………………….……………………………………..ซึ่งเป็นคู่สมรส
ของผู้ค้ําประกัน ได้ทราบว่า (ผู้กู้).......................................................................มีความจําเป็นในการขอกู้เงินจาก
กิจการให้กู้เงินของสวัสดิการภายในกองทัพเรือ จํานวน.........................บาท (....................................................)  
ซึ่งมี..................................................................................เป็นผู้ค้ําประกันการกู้เงินครั้งนี้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้
ทํานิติกรรมได้ และขอร่วมรับผิดชอบเกี่ยวกับการกู้เงินจํานวนดังกล่าวข้างต้นนี้โดยตลอดด้วย 

 เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
  (ลงชื่อ)………………………………………..........คู่สมรส 
  (ลงชื่อ)…………………………………….............พยาน (ผู้ค้ําฯ)
  (ลงชื่อ)…………………………………..…………..พยาน (ผู้กู้) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
เอกสารประกอบการกู้เงนิ 
  หลักฐานแสดงความเดือดร้อนในแต่ละกรณีที่ขอกู้เงิน (ต้องสามารถตรวจสอบได้) ยกเว้น กรณีขอ
กู้เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย และกรณีชําระหนี้สิน  
           ใบจ่ายเงินเดือนกองทัพเรือ (เดือนปัจจุบัน) ของผู้กู้ (ฉบับจริง) และของผู้ค้ําประกัน (ถ้าเป็น
สําเนาให้นายทหารการเงินเป็นผู้รับรอง) 
  หนังสือรบัรองรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ (เฉพาะกรณีขอกู้เพื่อการศึกษา) 
         สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน รวมถึงของคู่สมรสผู้กูแ้ละผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 
           สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน รวมถึงของคู่สมรสผู้กูแ้ละผูค้้าํประกัน (ถ้าม)ี 
         สําเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และของผู้ค้าํประกัน (ถ้าม)ี 
            ใบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จาํกัด (มหาชน) ระบุช่ือของผู้กู ้เป็นเจ้าของบัญช ี  
 
 หมายเหต ุ   เอกสารที่เป็นสําเนา ให้ผู้เป็นเจ้าของเอกสารเป็นผู้รับรอง   ยกเว้น ใบจ่ายเงินเดือน   
ให้นายทหารการเงินของหน่วยเป็นผู้รับรอง 
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สํานกังานกิจการให้กู้เงิน (แผนกสังคมสงเคราะห์ กสค.สก.ทร.) 
โทร. ๕๓๒๗๙, ๕๕๒๕๑, ๕๕๒๕๒ และ ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ 
โทรสาร ๕๓๒๗๙, ๐ ๒๔๑๑ ๕๘๖๙ 
 
                    
  


	(ลงชื่อ)....................................................
	หนังสือให้คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้กู้)
	ส่วนของผู้ค้ำประกัน (หน้า ๓ – ๔)
	หนังสือยินยอมค้ำประกัน
	- ๔ -
	หนังสือให้คำยินยอมของคู่สมรส (ผู้ค้ำประกัน)




