
               สหกรณออมทรัพยตํารวจน้ํา จํากัด 
           คําขอกูและสัญญากูสําหรับเงินกูสามัญ                                                                            
 
     สามัญทั่วไป                         สามัญไมเกินคาหุน 
     อื่นๆ................................  
                                                                        เขียนท่ี......................................................... 
                                                      วันท่ี............................................................. 
        ขอ 1 ขาพเจา.....................................................................................................อายุ...............ป  
เลขท่ีสมาชิก.................................ตําแหนง...........................................................................................             
สังกัด.................................................................................................เงินเดือน................................บาท                                   
โทร.ท่ีทํางาน.....................................โทร.บาน...................................โทร.มือถือ..................................
ขอกูเงินโดยใชหนังสือฉบับน้ีเปนสัญญากูใหไวตอสหกรณ 
        ขอ 2 ขาพเจามีความประสงคกูเงิน จํานวน...........................................................................บาท 
(...............................................................................................................................)  โดยมีวัตถุประสงค
นําไปใชเพ่ือ................................................................................................................................... 
        ขอ 3 ขาพเจายินยอมรับจํานวนเงินกูตามท่ีสหกรณอนุมัติ และขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหน้ี
เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ ภาระคํ้าประกัน ดอกเบ้ียคางชําระและการระดมหุนเพ่ิม ท่ีขาพเจาตองชําระ
ตอสหกรณ และอื่นๆ(หากมี)กอน และใหสหกรณจายเงินกูจํานวนท่ีเหลือตามหลักเกณฑวิธีการวาดวย
การรับ-จายเงนิของสหกรณ ท้ังน้ี ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนท่ีอนุมัติไปครบถวนแลวและใหถือ
วาเอกสารใบเสร็จรับเงินหรือโอนเงิน หรือหลักฐานเกี่ยวกับการจายเงินกูใหขาพเจาเปนสวนหน่ึงของ
สัญญาน้ี 
       ขอ 4 ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณคิดดอกเบ้ียเงินกูตามสัญญาน้ีในอัตรารอยละ...................
ตอป   ในกรณีท่ีสหกรณเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู ขาพเจายินยอมใหปรับเพ่ิมหรือลดไดโดยไม
ตองแจงใหทราบ ในกรณีท่ีกําหนดใหมีการรายงานผลการใชเงินกูและขาพเจาไมรายงานผลภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดหรือนําเงินกูไปใชผิดไปจากความมุงหมายท่ีแจงไว ขาพเจายินยอมใหปรับเพ่ิม
ดอกเบ้ียจากเดิมเปนรอยละสิบหาตอป 

           ขอ 5 ขาพเจาตกลงชําระตนเงินและดอกเบ้ียแกสหกรณทุกเดือน จํานวน.............................งวด                
โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันท่ีเริ่มสัญญาเงินกูโดยวิธีผอนชําระ แบบตนเงินกูเทากัน
ทุกๆ เดือนพรอมดอกเบ้ียตามท่ีประกาศกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ ยกเวนงวดสุดทายชําระตาม
ความเปนจริง 
      ขอ 6 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีเบิกจายเงินในสํานักงานตํารวจแหงชาติหักจํานวน
เงิน ณ ท่ีจาย จากเงินไดรายเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม และเงินไดอื่น
ใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ เพ่ือชําระหน้ี คาธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการท่ีสหกรณเรียกเก็บใหแก
สหกรณเปนลําดับแรก   
      ไมวาขาพเจาจะไดโอนยายไปสังกัดสวนราชการ องคการ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เกษียณอายุราชการหรือพนจากหนาท่ีราชการดวยเหตุใดๆขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีเบิกจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขาพเจาโอนยายไปสังกัดหักจํานวนเงิน ณ ท่ีจาย
ใหแกสหกรณตามความในวรรคแรกเชนกัน 
      ความยินยอมใหหักเงินของขาพเจาตามสัญญาฉบับน้ีเปนคํายินยอมตามความในมาตรา 42/1                    
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ ( ฉบับท่ี 2)                 
พ.ศ.2553 ใหมีอยูตลอดไปมิอาจจะถอนคืนได จนกวาจะไดรับชําระหน้ีตามสัญญาน้ีโดยส้ินเชิง แมวา
ในภายหลังขาพเจาจะออกจากสหกรณแลวก็ตาม  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณ 
      ขอ 7 ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสหกรณท่ีเกี่ยวของกับการกูเงินแลว ใหถือวา
ขอบังคับและระเบียบดังกลาวรวมท้ังท่ีจะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี 
หากขาพเจาไมปฏิบัติตามใหถือวาผิดสัญญา 
      ขอ 8 กรณีใดๆ ซ่ึงกําหนดในขอบังคับและระเบียบของสหกรณอันเปนเหตุใหสหกรณมีสิทธิเรียก
คืนเงินกู หรือเงินกู น้ีเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึง
กําหนดเวลาท่ีใหไว ใหสหกรณมีสิทธินําเงินคาหุนและเงินฝากของขาพเจาท่ีมีอยูในสหกรณท้ังหมด  
เงินปนผล เฉล่ียคืนหรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณนํามาชําระหน้ีตามสัญญา
จนครบถวน 
     ขอ 9 เงินคาหุนท่ีขาพเจามีอยูในสหกรณ ถือเปนหลักประกันเงินกูตามระเบียบขอบังคับสหกรณ 
และขาพเจาตกลงจัดหาผูคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันดานหลังสัญญาน้ี เปนผูคํ้าประกันการชําระ
หน้ีตามสัญญาเงินกูฉบับน้ี แทนขาพเจาในกรณีท่ีขาพเจาผิดนัดชําระหน้ีหรือผิดสัญญาไมวากรณีใดๆ 
     ขาพเจาผูกูไดอานและเขาใจขอความในสัญญากูแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
                                                                         
         ลงชื่อ...............................................................ผูกู      
                                                                              (..................................................................)              
                                                                         ลงชื่อ...........................................................พยาน                                                                                                               
                                                                              (..................................................................) 
                                                                                 พยานสมาชิกเลขที่................................ 
                                                                        ลงชื่อ........................................................... พยาน                                                                  
             (..................................................................)  
                                                                               พยานสมาชกิเลขท่ี.................................. 

 เลขท่ีสัญญา............................................ 
 

 วันที่จายเงิน............................................................. 

ความเห็นผูบังคับบัญชา 
(ยกเวนกรณีกูโดยใชหุนคํ้าประกันอยางเดียว) 
ขอรับรองวาผูกูยังปฏิบัติราชการจริง ไมมีเหตุทาง 
อาญา หรือวินัยรายแรงที่อาจตองออกจากราชการ 
 
 

ลงชื่อ....................................................................... 
       (..................................................................) 
ตําแหนง............................................................... 
วันท่ี................................................................... 
      ( ระดับต้ังแตสารวัตรหวัหนาสถานเีปนผูรับรอง) 

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 
 

เงินกูทีเห็นควรอนุมัติ...........................................บาท 
 

มีคาหุนอยูในสหกรณ.........................................บาท 
 

อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน รอยละ.............................ตอป 
 

ชําระคืน............งวด , ตนเงินงวดละ..................บาท 
รายการหักหน้ี  

ฉุกเฉิน...........................................ดอกเบี้ย................ 
 

สามัญ............................................ดอกเบี้ย................. 
 

อื่นๆ..............................................ดอกเบี้ย.............. 
 

ภาระคํ้าประกัน.............................ดอกเบี้ย................ 
 

เพิ่มคาหุน......................บาท, ประกันชีวิต.................บาท. 
 

คงจายสมาชิกจริง...............................................บาท 
 

เงินไดรายเดือนคงเหลือ......................................บาท 
 

ลงชื่อ.................................................เจาหนาที่สหกรณ 
 

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

ลงชื่อ............................................................ผูจัดการ 

 

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

มติคณะกรรมการเงินกู ชุดที่..........ครั้งที่......... 
 

       อนุมัติ...............................................บาท 
 

  ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 
 

  ลงชื่อ..................................................................กรรมการ 
 

ลงชื่อ..................................................................กรรมการ 
 
เอกสารสําหรับการยื่นกู  

  1 เอกสารบุคคล    สําเนาบัตรประชาชน หรือ 

  สําเนาบัตร ขาราชการและทะเบียนบาน  ทั้งผูกูผูคํ้า 

ตองรับรองสําเนาเอกสารตนเองทุกฉบับ 

  2 เอกสารการเงิน  รายการตัดเงินเดือนกอนพิจารณาเงินกู          

  รับรองสําเนาโดยหัวหนาสถานีหรือเจาหนาที่จายเงินเดือน 

  แบบเอกสารสัญญา  เริ่มใชวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 

หมายเหต ุ 

 1 โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอความ 

 2 หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบขอความใน  

   สัญญาเด็ดขาด 

3 การแกไขใหใชวิธีขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากบั     

   เทานั้น 

4  ผูคํ้าประกันลงนามเปนพยานไมได 

 
 

เลขที่รับ…......................................... 
 

ลงชื่อ.................................เจาหนาที ่



                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ำรวจน ้ำ จ้ำกัด              ข้าพเจ้าผู้ค้้าประกันตามรายชื่อท้ายสัญญาฉบับน้ี ขอท้าสัญญาค้้าประกัน 

                     สัญญาค ้าประกันเงินกู้สามัญ              ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจน้้า จ้ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังน้ี        
                                                                                                  ข้อ 1 ตามท่ีผู้กู้ได้กู้เงินจากสหกรณ์จ้านวน...................................................บาท  
    (ลงชื่อ)..........................................................................ผู้กู ้       (...............................................................................................................................)                      
          (.................................................. .................)         อัตราดอกเบี้ยร้อยละ.…….……………….ต่อป ี  ระยะเวลาผ่อนช้าระ.........................งวด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ................................................................................................... ..เลขท่ีสัญญา........................................................ และผู้กู้ได้รับเงินกู้ไปจาก
สหกรณ์แล้วรายละเอียดตามค้าขอกู้และสัญญากู้ส้าหรับเงินกู้สามัญด้านหลังของสัญญาค้้าประกันน้ี  โดยข้าพเจ้าขอค้้าประกันหน้ีดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่า
สินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ แห่งหน้ีน้ัน 
       ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้้าประกันหน้ีตามข้อ 1 โดยทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช้าระหน้ี อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนด
ตามท่ีกล่าวในหนังสือสัญญากู้ส้าหรับเงินกู้สามัญน้ันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ันๆทุกประการจนกว่าหน้ีสินและค่าสินไหมทดแทนตลอดจน
ค่าภาระติดพันจะได้ช้าระครบถ้วนแล้ว 
       ข้อ 3 ในกรณีท่ีต้องช้าระหน้ีแทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวัน ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหน้ีโดยให้หน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีเบิกจ่ายเงินในส้านักงานต้ารวจแห่งชาติหักจ้านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย จากเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง บ้าเหน็จบ้านาญ เงินประจ้าต้าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดท่ี
ข้าพเจ้าพึงได้รับ เพื่อช้าระหน้ี ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการท่ีสหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์เป็นล้าดับแรก   
       กรณีใดๆ ซ่ึงก้าหนดในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้  หรือเงินกู้น้ีเป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค้านึงถึงก้าหนดเวลาท่ีให้ไว้และข้าพเจ้าต้องช้าระหน้ีแทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ให้สหกรณ์มีสิทธิ
น้าเงินค่าหุ้นและเงินฝากของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ท้ังหมด เงินปันผล เฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์น้ามาช้าระหน้ีตาม
สัญญาจนครบถ้วน 
       ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เกษียณอายุราชการหรือพ้นจากหน้าท่ีราชการด้วย            
เหตุใดๆก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าโอนย้ายไปสังกัดหักจ้านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ให้แก่สหกรณ์                
ตามความในวรรคแรกด้วยเช่นกัน  
       ความยินยอมให้หักเงินของข้าพเจ้าตามสัญญาค้้าประกันฉบับน้ีเป็นค้ายินยอมตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 ให้มีอยู่ตลอดไปมิอาจจะถอนคืนได้ จนกว่าจะได้รับช้าระหน้ีตามสัญญาน้ีโดยสิ้นเชิง  แม้ว่าในภายหลัง
ข้าพเจ้าจะออกจากสหกรณ์แล้วก็ตาม  เว้นแต่จะได้รับค้ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 
       ข้าพเจ้าผู้ค้้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้้าประกันน้ีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ 
 

ชื่อ  สังกัด ผู้ค ้าประกัน ลายมือชื่อผู้ค ้าประกนั 
 

1. ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ..........ปี เลขที่สมาชิก............................... 
ต้าแหน่ง...................................................................................สังกัด................................................................................. 
โทร.ที่ท้างาน.................................................โทร.บ้าน..............................................มือถือ............................................... 

 

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

 

2. ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ..........ปี เลขที่สมาชิก............................... 
ต้าแหน่ง...................................................................................สังกัด................................................................................. 
โทร.ที่ท้างาน.................................................โทร.บ้าน..............................................มือถือ............................................... 

 

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

 

3. ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ..........ปี เลขที่สมาชิก............................... 
ต้าแหน่ง...................................................................................สังกัด................................................................................. 
โทร.ที่ท้างาน.................................................โทร.บ้าน..............................................มือถือ............................................... 

 

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

 

4. ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ..........ปี เลขที่สมาชิก............................... 
ต้าแหน่ง...................................................................................สังกัด................................................................................. 
โทร.ที่ท้างาน.................................................โทร.บ้าน..............................................มือถือ............................................... 

 

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

 

5. ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ..........ปี เลขที่สมาชิก............................... 
ต้าแหน่ง...................................................................................สังกัด................................................................................. 
โทร.ที่ท้างาน.................................................โทร.บ้าน..............................................มือถือ............................................... 

 

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

 

พยาน สมาชิกเลขที่...................... 
 

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

 

พยาน สมาชิกเลขที่...................... 
 

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

ส้าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์               
ล้าดับท่ี 1.........................................      ล้าดับท่ี 4......................................... 
ล้าดับท่ี 2.........................................      ล้าดับท่ี 5......................................... 
ล้าดับท่ี 3........................................ 

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค ้าประกัน   ก่อนสมัครใจและลงนามเข้าเป็นผู้ค้้าประกนั ต้องอ่านและตรวจสอบ

รายละเอียดของสัญญาค้้าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากมีขอ้สงสัยควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนทีจ่ะท้าสัญญาค้้า
ประกัน ซ่ึงผู้ค้้าประกันจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผู้ให้กู้ในสาระส้าคัญดังนี ้
  1.ผู้ค้้าประกัน ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมอื่นๆอกีด้วย(ถ้ามี)และการค้้าประกันจะผกูพันตลอดไป  
ไม่ว่าจะย้าย พ้นหนา้ที่ราชการ หรือออกจากสหกรณ์ไปแล้ว 
  2. ผู้ค้้าประกันจะต้องรับผิดชอบเมื่อผูกู้้ผิดนัดช้าระหนี้ โดยสหกรณ์จะแจ้งเตือนภายในหกสิบวัน  

หมายเหต ุ
1. โปรดกรอกขอ้มูลให้ครบถ้วนทุกข้อความ 
2. ห้ามใช้น้้ายาลบค้าผิด ยางลบขูดลบขอ้ความในสัญญา
เด็ดขาด 
3. การแก้ไขให้ใช้วธิีขีดฆา่และลงลายมอืชื่อก้ากับเท่านั้น 
4. ผู้ค้้าประกันลงนามเป็นพยานไม่ได้ 

 




