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สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  8  จ ากัด 
ค าขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด 

                                                                                     เขียนท่ี...สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค...8..จ ากัด..                                                                                        

                                                                              วันท่ี................................................................................................ . 

เรียน     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  8  จ ากัด 

 ข้าพเจ้า..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน.........................อายุ...........................ปี 

รับราชการหรือท างานประจ าต าแหน่ง...............................................สังกัด.......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด

.......................................................รับเงินได้รายเดือน(เงินเดือน+ประจ าต าแหน่ง+ครองชีพ) จ านวน......................................บาท 

 ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชนเลขท่ี................หมู่ท่ี.......ถนน/ซอย.........................ต าบล.........................อ าเภอ/เขต................                             

จังหวัด........................................โทรศัพท์ (มือถือ)...............................................    . 

. ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ฉบับนี้ ไว้ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์

ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค   8   จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อ เป็นหลักฐานดังรายละเอียดต่อไปนี้     

ข้อ 1.ข้าพเจ้าขอกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด  ของสหกรณ์ ฯ จ านวนเงิน 

30,000 บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  เพื่อน าไปใช้จ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในครอบครัว  โดยข้าพเจ้าจะเบิกเงินกู้เป็นงวด ๆ รายละเอียด

ดังน้ี 

งวดท่ี 1 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 จ านวนเงิน 10,000 บาท  (-หน่ึงหมื่นบาทถ้วน-)  รับเงินวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 

งวดท่ี 2 ประจ าเดือน มิถุนายน 2563   จ านวนเงิน 10,000 บาท  (-หน่ึงหมื่นบาทถ้วน-)  รับเงินวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

งวดท่ี 3 ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563  จ านวนเงิน 10,000 บาท  (-หน่ึงหมื่นบาทถ้วน-)  รับเงินวันท่ี 6 กรกฎาคม 2563. 

ข้อ 2.ในการช าระเงินคืน สหกรณ์จะยกเว้นการรับช าระหน้ีเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด  

และไม่คิดอัตราดอกเบี้ยใน 6  เดือนแรก นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2563  ท้ังน้ีสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่วันท่ี  1 

เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป และให้ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดละ  500 บาท จนกว่าจะครบตามสัญญา  

สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์    

 สหกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้ดังกล่าว   และข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ในอัตรา

ดอกเบี้ยใหม่ตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ข้อ  3.ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อได้รับเงินกู้แล้วข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ทุกประการรวมถึงข้อ

ต่อไปน้ี 

3.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือ  เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า            

ตามจ านวนงวดช าระหน้ี ข้อ 2. เพื่อส่งต่อสหกรณ์ได้เสมอโดยปราศจากข้อแม้ใด ๆ ท้ังสิ้นและให้ความยินยอมน้ี มีอยู่ตลอดไปจะไม่เพิกถอน

ความยินยอมดังกล่าว  จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด จน

ครบถ้วน  รวมท้ังข้าพเจ้าจะไม่ขัดขวางการหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์แต่อย่างใดและให้ถือเป็นสาระส าคัญของ

การกู้เงินครั้งน้ี 

3.2 ถ้าข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะจัดการช าระหน้ี  ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้

เสร็จสิ้นครบถ้วนทันที  และยินยอมให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามี่อยู่ในสหกรณ์  หรือเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินผลประโยชน์อื่น

ใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับ  เพื่อหักช าระหน้ีซ่ึงข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน 

3.3  ข้าพเจ้ายินยอม  ให้ถือว่าหน้ีเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด  เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย

สิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้  เมื่อมีกรณีใด ๆ ดังต่อไปน้ีเกิดขึ้นเมื่อ 

(1)  ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด ๆ  



 

(2) ปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่า “ข้าพเจ้าน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์”การกู้เงินตามข้อ 1. 

(3) ผิดนัดหรือค้างส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง 3 เดือน 

ในกรณีท่ีมีเหตุข้อใดข้อหน่ึงดังกล่าวมาน้ีเกิดขึ้น  หากสหกรณ์ได้แจ้งการผิดสัญญาและได้ก าหนดเวลาให้  ข้าพเจ้าแก้ไขการผิด

สัญญาดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนดแล้ว และข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามภายในเวลาท่ีก าหนดน้ัน ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า

หนังสือสัญญากู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาด น้ีเป็นอันยกเลิกและหน้ีของข้าพเจ้าถึงก าหนดช าระคืนโดย

พลัน  และข้าพเจ้าไม่ยกเหตุข้ออ้างใด ๆ มาเป็นข้อต่อสู้กับสหกรณ์อีก  สหกรณ์มีสิทธิบังคับช าระหน้ีได้ทันที  โดยข้าพเจ้ายินยอมช าระ หน้ี

ท้ังหมดพร้อมดอกเบี้ยและอุปกรณ์แห่งหน้ีดังกล่าวตลอดจนหน้ีหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าต้องช าระให้แก่สหกรณ์ตามหนังสือกู้น้ีโดยทันทีรวมท้ัง

ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเน่ืองมาจากการผิดนัด ผิดสัญญา  ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้อง  ทวงถามด าเนินคดี  ค่าทนายความ  ค่าฤชาธรรมเนียม

และค่าสินไหมทดแทนด้วย 

 ในกรณีท่ีสหกรณ์ยินยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการช าระหน้ีให้กับข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้า

เอง  โดยสหกรณ์ยังคงไว้ซ่ึงสิทธิตามก าหนดเวลาเดิมท่ีได้ก าหนดไว้ในหนังสือกู้น้ีตั้งแต่ต้น และข้าพเจ้าจะไม่ยกเหตุการผ่อนผันเวลาดังกล่าวมา

เป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด  หรือเหตุผิดสัญญาตามข้อนี้ด้วย 

   3.4 หากข้าพเจ้าถูกศาลมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด  หรือให้ช าระหน้ี  หรืออกหมายบังคับคดี  หรือถูกฟ้องคดีล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์

ทรัพย์  หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ ให้ถือว่าหน้ีของข้าพเจ้าถึงก าหนดช าระโดยพลัน  และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์มีสิทธิหั กเงิน

รับฝาก  หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิท่ีจะได้รับจากสหกรณ์เพื่อช าระหน้ีได้ทันที 

3.5 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรือโอนย้ายหรือโอนจากราชการหรืองานประจ า  ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ

และจะจัดการช าระหน้ีซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหน้ีให้เสร็จสิ้นตามท่ีกล่าวข้างต้น  เมื่อข้าพเจ้าได้ลง

ลายมือชื่อรับเงินเดือน  ค่าจ้าง บ าเหน็จ บ านาญ กองทุน-กบข. เงินสะสม  เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นท่ีท่ีทางราชการ หรือหน่วยการเจ้าสังกัด 

หรือนายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเงินดังกล่าวหักเงินช าระหน้ี  พร้อมดอกเบี้ยส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์

เสร็จสิ้นเสียก่อนได้   

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งค าขอกู้เงินและหนังสือสัญญากู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากโรค

ระบาด น้ีโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุข้างต้น และสหกรณ์ได้ส่งมอบส าเนาหนังสือสัญญากู้ เงินจ านวน 1 ฉบับ

ให้แก่ข้าพเจ้าไว้เป็นหลักฐานทันทีท่ีลงนามในหนังสือสัญญากู้น้ีแล้ว 

                                                                  

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

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

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

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

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

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

  

 

 
เอกสารประกอบการยื่นกู้ :- 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

3. สลิปเงินเดือนมีลายเซ็นสารวัตรการเงินเซ็นรับรอง 

4. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา 

5. ส าเนาบัตรข้าราชการของผู้บังคับบญัชาหัวหน้าหน่วยงาน 

 



 

 

 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

                                                                                                              วันท่ี................................................                                                                        

. 

     ข้าพเจ้า...................................................................................ต าแหน่ง................................................................

สังกัด...................................ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาของ............................................................................ขอรับรองว่าสมาชิกราย

นี้เป็นผู้ไม่มีหนีส้ินล้นพ้นตัวและมีความสามารถในการผ่อนช าระหนี้ให้สหกรณ์ได้ตามที่สหกรณ์ก าหนและไมอยู่ระหว่าการถูก

ด าเนินการทางวินัยอันอาจจะเป็นเหตุให้ถูกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ 

  

 

                                                                           ( ลงช่ือ )                                                                . 

                                                                                     (                                                               ) 

                                                                            ต าแหน่ง                                                               . 

 

 


