
                                                                           
                                                  คําขอกูและสัญญาเงินกูสามัญ                                                                            
 
  สามัญทั่วไป                     สามญัไมเกนิคาหุน                     อื่นๆ....................................   
     
                                                                         เขียนที.่............................................................. 

                                                      วันที่.............................................................................................. 

ขอ ๑ ขาพเจา.........................................................................อายุ...............ป เลขที่สมาชิก......................

ตําแหนง............................................ สังกัด........................................ เงินเดือน.............................บาท                                   

โทร.ที่ทํางาน....................................... มือถือ..........................................ขอกูเงินโดยใชหนังสือฉบับนี้เปน

สัญญากูใหไวตอสหกรณ 

ขอ ๒ ขาพเจามคีวามประสงคกูเงิน จํานวน............................บาท (........................................................)  

เพ่ือ.......................................................................................................................................................................  

ขอ ๓ ขาพเจายินยอมรับจํานวนเงินกูตามที่สหกรณอนุมัต ิและขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกู

ฉุกเฉิน เงินกูสามัญ ภาระคํ้าประกัน ดอกเบ้ียคางชําระและการระดมหุนเพ่ิม ที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณ 

และอื่นๆ (หากมี) กอน  และใหสหกรณจายเงินกูจํานวนที่เหลือตามหลักเกณฑวิธีการวาดวยการรับ-จายเงิน

ของสหกรณ ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนที่อนุมัติไปครบถวนแลว และใหถือวาเอกสาร

ใบเสร็จรับเงินหรือโอนเงิน หรือหลักฐานเกี่ยวกับการจายเงินกูใหขาพเจาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

ขอ ๔ ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณคิดดอกเบ้ียเงินกูตามสัญญานี้ในอัตรารอยละ...................ตอป   

ในกรณีที่สหกรณเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู   ขาพเจายินยอมใหปรับเพ่ิมหรือลดไดโดยไมตองแจงให

ทราบ ในกรณีที่กําหนดใหมีการรายงานผลการใชเงินกูและขาพเจาไมรายงานผลภายในระยะเวลาที่กําหนด 

หรือนําเงินกูไปใชผิดไปจากความมุงหมายที่แจงไว ขาพเจายินยอมใหปรับเพ่ิมดอกเบ้ียจากเดิมเปนรอยละสิบ

หาตอป 

ขอ ๕ ขาพเจาตกลงชําระตนเงินและดอกเบ้ียแกสหกรณทุกเดือน จํานวน..............งวด  โดยเริ่มชําระ

งวดแรกภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกู  โดยวิธีผอนชําระแบบตนเงินกูเทากันทุกๆ เดือน  พรอม

ดอกเบ้ียตามที่ประกาศกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ ยกเวนงวดสุดทายชําระตามความเปนจริง 

ขอ ๖ ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่มีหนาที่เบิกจายเงินในสํานักงานตํารวจแหงชาติ หักเงิน ณ ที่จาย 

จากเงินไดรายเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม และเงินไดอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับ 

เพ่ือชําระหนี้ คาธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณเปนลําดับแรก   

     ไมวาขาพเจาจะไดโอนยายไปสังกัดสวนราชการ องคการ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เกษียณอายุราชการ หรือพนจากหนาที่ราชการดวยเหตุใดๆ  ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่มีหนาที่เบิก

จายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาโอนยายไปสังกัด หักเงิน ณ ที่จายใหแกสหกรณตามความใน

วรรคแรกเชนกัน 

     ความยินยอมใหหักเงินของขาพเจาตามสัญญาฉบับนี้   เปนคํายินยอมตามความในมาตรา ๔๒/๑                    

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  พ.ศ.๒๕๔๒   แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับที่  ๒ )                 

พ.ศ.๒๕๕๓ ใหมีอยูตลอดไป มิอาจจะถอนคืนได   จนกวาจะไดรับชําระหนี้ตามสัญญานี้โดยส้ินเชิง แมวาใน

ภายหลังขาพเจาจะออกจากสหกรณแลวก็ตาม  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณ 

ขอ ๗ ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงินแลว ใหถือวา

ขอบังคับและระเบียบดังกลาว รวมทั้งที่จะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพ่ิมเติม เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ หาก

ขาพเจาไมปฏิบัติตามใหถือวาผิดสัญญา 

ขอ ๘ กรณีใดๆ ซ่ึงกําหนดในขอบังคับและระเบียบของสหกรณอันเปนเหตุใหสหกรณมีสิทธิเรียกคืน

เงินกู หรือเงินกูนี้เปนอนัถงึกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาทีใ่หไว 

ใหสหกรณมีสิทธินําเงินคาหุนและเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูในสหกรณทั้งหมด  เงินปนผล เฉล่ียคืน หรือเงิน

อื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณ  นํามาชําระหนี้ตามสัญญาจนครบถวน 

ขอ ๙ เงินคาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณ ถือเปนหลักประกันเงินกูตามระเบียบขอบังคับสหกรณ และ

ขาพเจาตกลงจัดหาผูคํ้าประกันตามสัญญาคํ้าประกันดานหลังสัญญานี้ เปนผูคํ้าประกันการชําระหนี้ตาม

สัญญาเงินกูฉบับนี้ แทนขาพเจาในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาไมวากรณีใดๆ 

     ขาพเจาผูกูไดอานและเขาใจขอความในสัญญากูแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

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

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

เลขทีส่ญัญา.................................................................................... 

วันทีจ่ายเงิน.................................................................................... 

ความเห็นผูบังคบับญัชา 
(ยกเวนกรณกีารกูโดยใชหุนคํ้าประกัน) 

ขอรับรองวาผูกูยังปฏบิตัิราชการจริง ไมมีเหตทุางอาญา 
หรือวินยัรายแรงที่อาจตองออกจากราชการ 
 

             ลงชื่อ.............................................................. 
                    (.......................................................) 
          ตําแหนง................................................................. 
                        วนัที่........................................ 
        (ระดับตั้งแตสารวัตรหัวหนาสถานีขึน้ไปเปนผูรับรอง) 

สําหรับเจาหนาทีส่หกรณ 
 

     เงินกูทเีห็นควรอนุมัติ...................................................บาท 

     มีหุนอยูในสหกรณ........................................................บาท 

     อัตราดอกเบ้ียปจจุบัน รอยละ......................................ตอป 

     ชําระคืน..............งวด ตนเงินงวดละ.............................บาท 

รายการหกัหนี ้

     ฉกุเฉิน...........................................ดอกเบ้ีย......................... 

     สามญั............................................ดอกเบ้ีย......................... 

     อื่นๆ...............................................ดอกเบ้ีย......................... 

     ภาระคํ้าประกัน..............................ดอกเบ้ีย........................ 

     เพ่ิมคาหุน.......................... ประกนัชีวิต.............................. 

     คงจายสมาชิก...............................................................บาท 

     เงินไดรายเดอืนคงเหลือ................................................บาท 
 

          ลงชือ่.................................................เจาหนาที่สหกรณ 

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

          ลงชือ่..................................................ผูจัดการ 

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

 

มตคิณะกรรมการเงินกู 

 (ชุดที่.............คร้ังที่.........) 
 

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

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

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

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

 

เอกสารสําหรับการยื่นกู 

๑.  เอกสารบุคคล  สําเนาบัตรประชาชน  หรือสําเนาบัตร

ขาราชการและทะเบียนบาน ทั้งผูกู ผูคํ้าประกันตองรับรอง

สําเนาเอกสารตนเองทุกฉบับ 

๒.  เอกสารการเงิน  รายการตัดเงินเดือนกอนพิจารณาเงินกู   

รับรองสําเนาโดยหัวหนาสถานีหรือเจาหนาที่จายเงินเดือน 

   

หมายเหตุ  

๑.  โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอความ 

๒.  หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบขอความใน

สัญญาเด็ดขาด 

๓.  การแกไขใหใชวิธีขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ   

เทานั้น 

๔.  ผูคํ้าประกันลงนามเปนพยานไมได 

                                    
    

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

ลงช่ือ........................................เจาหนาที ่



                                                                             
                                                         สัญญาคํ้าประกันเงินกูสามัญ            

 ขาพเจา ผูคํ้าประกันตามรายชื่อทายสัญญาฉบับนี้ ขอทําสัญญาคํ้าประกนัใหไวแกสหกรณออมทรัพยตํารวจน้ํา จํากัด เพ่ือเปนหลักฐานดังนี ้    

ขอ ๑ ตามที่ผูกูไดกูเงินจากสหกรณฯ จํานวน......................................บาท (.....................................................................................)  อัตราดอกเบ้ียรอยละ.…….……………….ตอป   
ระยะเวลาผอนชําระ.........................งวด  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ.........................................................................................................เลขที่สัญญา....................................... และผูกูไดรับ
เงินกูไปจากสหกรณฯ แลว   รายละเอียดตามคําขอกูและสัญญากูสําหรับเงินกูสามัญดานหลังของสัญญาคํ้าประกันนี้         โดยขาพเจาขอคํ้าประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบ้ียและ
คาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้น 

ขอ ๒ ขาพเจาไดยินยอมคํ้าประกันหนี้ตามขอ ๑ โดยทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวใน
หนังสือสัญญากูสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ  จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชําระ
ครบถวนแลว 

ขอ ๓ ในกรณีที่ตองชําระหนี้แทนผูกู หลังจากสหกรณฯ  ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน         ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหหนวยงานที่มีหนาที่

เบิกจายเงินในสํานักงานตํารวจแหงชาติ หักเงิน ณ ที่จาย จากเงินไดรายเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม และเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับ เพ่ือชําระหนี้ 

คาธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณฯ เรียกเก็บใหแกสหกรณเปนลําดับแรก   

      กรณีใด ๆ ซ่ึงกําหนดในขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ   อันเปนเหตุใหสหกรณฯ มีสิทธิเรียกคืนเงินกู หรือเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมดอกเบ้ียในทันที 
โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว  และขาพเจาตองชําระหนี้แทนผูกูหลังจากสหกรณฯ ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว    ใหสหกรณฯ มีสิทธินําเงินคาหุนและเงินฝาก
ของขาพเจาที่มีอยูในสหกรณฯ ทั้งหมด เงินปนผล เฉล่ียคืนหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณฯ นํามาชําระหนี้ตามสัญญาจนครบถวน 
      ไมวาขาพเจาจะไดโอนยายไปสังกัดสวนราชการ องคการ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสํานักงานตํารวจแหงชาติ เกษียณอายุราชการ หรือพนจากหนาที่ราชการดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่มีหนาที่เบิกจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาโอนยายไปสังกัด หักเงิน ณ ที่จาย ใหแกสหกรณฯ ตามความในวรรคแรกดวยเชนกัน  
      ความยินยอมใหหักเงินของขาพเจาตามสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ เปนคํายินยอมตามความในมาตรา ๔๒/๑ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ ใหมีอยูตลอดไปมิอาจจะถอนคืนได จนกวาจะไดรับชําระหนี้ตามสัญญานี้โดยส้ินเชิง  แมวาในภายหลังขาพเจาจะออกจากสหกรณฯ
แลวก็ตาม  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณฯ 
      ขาพเจาผูคํ้าประกันไดอานและเขาใจขอความในสัญญาคํ้าประกันนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

                                                                                          ลงชือ่........................................................... 

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

                            ผูคํ้าประกนั                            พยาน 

๑. ขาพเจา..................................................................อายุ..............ป เลขที่สมาชกิ....................

ตําแหนง.................................................................สังกัด........................................................

โทร.ทีท่ํางาน..........................................................มือถือ....................................................... 

                               ลงชือ่........................................................... 

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

พยานคนท่ี ๑  สมาชิกเลขที่...................... 

    ลงชื่อ..................................................................... 

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

พยานคนท่ี ๒  สมาชิกเลขที่...................... 

    ลงชื่อ...................................................................... 

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

๒. ขาพเจา..................................................................อายุ..............ป เลขที่สมาชกิ....................

ตําแหนง.................................................................สังกัด........................................................

โทร.ทีท่ํางาน..........................................................มือถือ....................................................... 

                               ลงชือ่........................................................... 

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

                           สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ 

ผูคํ้าประกนั คนที่ ๑.......................................................วันที่.............................  

ผูคํ้าประกนั คนที่ ๒.......................................................วันที่............................. 

ผูคํ้าประกัน คนที่ ๓.......................................................วนัที.่............................ 

ผูคํ้าประกัน คนที่ ๔.......................................................วนัที.่............................ 

ผูคํ้าประกัน คนที่ ๕.......................................................วนัที.่............................ 

๓. ขาพเจา..................................................................อายุ..............ป เลขที่สมาชกิ....................

ตําแหนง.................................................................สังกัด........................................................

โทร.ทีท่ํางาน..........................................................มือถือ....................................................... 

                               ลงชือ่........................................................... 

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

                           คําเตือนสาํหรับผูคํ้าประกัน 

กอนสมัครใจและลงนามเขาเปนผูคํ้าประกัน ตองอานและตรวจสอบ

รายละเอียดของสัญญาคํ้าประกันใหเขาใจโดยชัดเจน          หากมีขอสงสัย

ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําสัญญาคํ้าประกัน  ซ่ึงผูคํ้าประกันจะตอง

รับผิดชอบตอสหกรณฯ ผูใหกูในสาระสําคัญดังนี้ 

๔. ขาพเจา..................................................................อายุ..............ป เลขที่สมาชกิ....................

ตําแหนง.................................................................สังกัด........................................................

โทร.ทีท่ํางาน..........................................................มือถือ....................................................... 

                               ลงชือ่........................................................... 

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

๑. ผูคํ้าประกันตองรับผิดชดใชคาเสียหายและคาสินไหมอื่น ๆ ดวย (ถามี)

และการคํ้าประกันจะผูกพันตลอดไป ไมวาจะยาย พนหนาที่ราชการ 

หรือออกจากสหกรณฯ ไปแลว 

๒. ผูคํ้าประกันตองรับผิดชอบเมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ โดยสหกรณฯ จะแจง

เตือนภายในหกสิบวัน 

๕. ขาพเจา..................................................................อายุ..............ป เลขที่สมาชกิ....................

ตําแหนง.................................................................สังกัด........................................................

โทร.ทีท่ํางาน..........................................................มือถือ....................................................... 

                               ลงชือ่........................................................... 

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

                                    หมายเหตุ 

๑. โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอความ 

๒. หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบ ขูดลบขอความในสัญญาเด็ดขาด 

๓. การแกไขใหใชวิธขีีดฆาและลงลายมือชือ่กํากับเทานั้น 

๔. ผูคํ้าประกนัลงนามเปนพยานไมได 

        




