รับที่...................................
วันที่.........................................
คำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อมูล
ด้วยลายมือตนเอง โดยถูกต้อง

(แบบ ข้อ 2(3))
สัญญาเงินกู้ที่ ........................./.....................
วันที่..............................................................
สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องติดอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร

คำขอกู้และสัญญำเงินกู้โครงกำรพิเศษเพื่อไถ่ถอนหนี้สนิ ฯ
และครบถ้วนด้วยหมึกสีน้ำเงิน
เขียนที่……………………………………………………….
วันที่…………………………...………………………..
เรียน คณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
ข้าพเจ้า....................…………………………………..……....สมาชิกเลขทะเบียนที่……..………...…..อายุ………..……....ปี
เลขประจาตัวประชาชน............................................................ เป็น........................................สังกัด...........................................................
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ................................…บาท ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ .................หมู่ที่.....................ถนน.....................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต............................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์.............................
ขอเสนอคาขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษ ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
”สหกรณ์ฯ” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ฯจานวน………….…….…….บาท (…………...……….……..……………………..….)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินไปใช้ตามโครงการพิเศษเพื่อใช้ในกิจการดังนี้ กู้พิเศษ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม, เพื่อไถ่ถอนหนี้สินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นฯ
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนๆละ............................. บาท จานวน.................งวด ตั้งแต่งวด
ประจาเดือน........................................เป็นต้นไป ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ปรับอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ เพิ่มหรือ ลดอัตรา
ดอกเบี้ยได้ทันที โดยสหกรณ์ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนและเงินได้
อื่นของข้าพเจ้า ส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ตามจานวนงวดชาระหนี้ข้อ 2
ข้อ 4. หากข้าพเจ้า ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว สัญญากู้เป็นอันถึงกาหนดชาระโดยพลัน และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นาเงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้มาชาระหนี้ได้ก่อนและยิ นยอมให้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันที และข้าพเจ้ายอม
ชดใช้ค่าเสียหาย ที่สหกรณ์ต้องใช้จ่ายไปในการดาเนินคดีโดยครบถ้วน
ข้อ 5. ข้าพเจ้า เสนอหลักประกันในการกู้เงินและเงื่อนไขอื่น ดังนี้
5.1 ค่าหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่ อประกันหนี้ทุกประเภท ทุกลักษณะที่
ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ในขณะทาสัญญาและที่จะมีขึ้นในภายหน้า
5.2 สมาชิกค้าประกัน จานวน 1 คน ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าประสงค์ขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ หรือเกษียณอายุ
ราชการหรือลาออกจากราชการจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ ฯทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่ง มีอยู่ต่อสหกรณ์ ฯ ให้เสร็จ สิ้น
เสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัด การชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่ กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ
บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้า
สังกัดหรือนายจ้าง จ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า หรือข้าพเจ้ามีสิทธิได้รั บเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจาปี ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
(ลงชื่อ)………………………………………ผู้ขอกู้เงิน
(……………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(...........................................................)

(ลงชื่อ)........................................................คู่สมรสให้คายินยอม
(……………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………..พยาน
(…..………………………………..)

(สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์)
จำนวนเงินกู…
้ ………………………..บำท
จำกัดวงเงินกู้โครงกำรพิเศษ
เงินได้รายเดือน
หมำยเหตุ

ต้นเงินกู้สามัญคงเหลือ

ต้นเงินกู้,พิเศษ หรือเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ

จากัดวงเงินกู้

วงเงินกู้คงเหลือ

1. ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ………………………………………………………………………………………
เห็นควร
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
…………………………………เจ้าหน้าที่
(………….……………………)
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
…………………………………ประธาน/รองประธาน/ผู้จัดการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(………………………………)

ข้าพเจ้า ………………………………………..ได้รับเงินกู้จานวน…………. ..…บาท(…………………………….……………….)
ตามค าขอกู้ แ ละสั ญ ญาเงิ น กู้ โ ครงการพิ เ ศษนี้ เ ป็ น ไปการถู ก ต้ อ งแล้ ว ณ วั น ที่ ………เดื อ น……………พ.ศ.………….
โดย
รับเป็นเช็ค
โอน/นาเงินเข้าฝากบัญชีเลขที่.....................................................................ของข้าพเจ้า
………………………………………...ผู้กู้
(…………………..……………………)
………………………………………..ผู้รับมอบอานาจแทนท่านด้วย
(…………………..……………………)
……………………………………….พยาน
(…………………..……………………)
…………………………………………พยาน
(…………………..……………………)
ข้าพเจ้า....................................................................................................................ผู้รับมอบอำนำจ ได้รับเงินกู้โครงการพิเศษ
จานวน..............................................................บาท (......................................................................................................)
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่....................เดือน.............................................พ.ศ. .................................
..............................................................ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอานาจ
(.................................................................)
ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว………………………………………….เจ้าหน้าที่การเงิน
(….……..….………………………..)
คำเตือน
ถ้าท่านมอบอานาจให้ผู้อื่นรับเงินแทน
โปรดฝากบัตรประจาตัวของท่านไปกับผู้รับเงิน
เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
เลขประจาตัวประชาชน
.........................................................................

หนังสือกู้ที่......……/………
ชื่อผู้ก…
ู้ ……………………
.

คำเตือน ผู้ค้าประกันต้องกรอกข้อมูลด้วยลายมือ
ตนเอง โดยถูกต้องและครบถ้วนด้วยหมึกสีน้ำเงิน
สหกรณ์ได้รับการยกเว้น

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้โครงกำรพิเศษเพื่อไถ่ถอนหนี้สนิ ฯ

ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

เขียนที่……...…..……….……………………..
วันที่..........................................................................
ข้าพเจ้า……………………………..………..………………สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
เลขทะเบียนที่ ……..........….อายุ...............ปี เลขที่ บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ..................................................
เป็ น ………..…………………………..สั ง กั ด ….……………………..............ต าแหน่ ง .........................................................
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ..............................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…..…..….หมู่ที่………...ถนน…….…….…………
ตาบล/แขวง…………..…..อาเภอ/เขต….…….......…จังหวัด………..….…รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์………..…...……….…
ได้ทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด ซึ่งต่อไปนี้ ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า
“สหกรณ์ฯ” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ตามที่ ส หกรณ์ ฯ ได้ ใ ห้ …………………………….…….………………………..…………..........................กู้ เ งิ น
จานวนเงินกู้..............................................บาท (..........................................................................................) ตามคาขอกู้และสัญญาเงินกู้
โครงการพิเศษเพื่อไถ่ถอนหนี้สินฯ ที่ .....…..…./…..……..ลงวันที่….………....…………..…. และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯ
โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจน ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้นั้นด้วย และในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่สหกรณ์ฯ ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย ได้ตามที่สหกรณ์ฯเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยสหกรณ์ฯไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก็ได้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และรับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่ าวไว้ในคาขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษนั้น โดยตลอดแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน ค่าภาระติดพัน จะได้ชาระ
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด
พ้น จากการค้ าประกัน รายนี้ จนกว่าผู้ ที่ ข้ าพเจ้ าค้ าประกัน ไว้ นี้จ ะได้ ใ ห้สมาชิ กอื่น ซึ่ ง คณะกรรมการด าเนิน การของสหกรณ์ ฯ
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์ฯแทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ฯได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ รายเดือนและเงิน
อื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
ส่งต่อสหกรณ์ฯด้วย และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ต ลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามคาขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการพิเศษ ที่
ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5.ในการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือค้าประกันนี้ หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลง
ที่อยู่ที่ได้แจ้งในหนังสือค้าประกันฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ลงชื่อ……….……………………….….ผู้ค้าประกัน
(…………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
(…………………………………….)
ลงชื่อ…….…………………………....พยาน
(…………………………………….)

คำยินยอมของคู่สมรส
เขียนที…
่ …………….……………………….
วันที่……...........................................................
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ ยศ…………….….…….…..………….…เป็นคู่สมรสของ.............................…..………………….
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้โครงการพิเศษจากออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด ตามหนังสือค้า
ประกันเงินกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
……………………………………….คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(..…………………………………….)
……………………………………….ผู้ค้าประกัน
(..…………………………………….)

ในกรณีไม่มีคู่สมรส
ข้ำพเจ้ำ..........................................................ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่มีคู่สมรส ไม่ว่ำจะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมำย
หำกข้ำพเจ้ำให้ถ้อยคำเท็จ ให้ใช้ถ้อยคำนี้ยันข้ำพเจ้ำในทำงคดีอำญำได้
........................................................ผู้ค้ำประกัน
(........................................................)

หนังสือรับรองเงินเดือน
เขียนที่…………….………………….…………..
วันที่…………เดือน……………….พ.ศ…………
เรื่อง
เรียน

ตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการตารวจ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
ข้าพเจ้า……………………………………………………….ตาแหน่ง……………………………………………...
ขอแจ้งรายละเอียดรายการรับ – จ่ายเงินประจาเดือนของ………………………………………………………….
สมาชิกสหกรณ์เลขที่……..……….ตามรายการ ดังต่อไปนี้
รำยรับ
1.
เงินเดือน…………………………..…………………………….. บาท
2.
รายรับอื่น………………………………………………………… บาท
รวมรำยรับทั้งสิ้น……………………………….. บำท
รำยจ่ำย
1.
ค่าหุ้นรายเดือน……………………………………..บาท
2.
เงินกู้สามัญ + ดอกเบี้ย………………...………….. บาท
3.
เงินกู้ฉุกเฉิน + ดอกเบี้ย……………………………. บาท
4.
ฌาปนกิจสหกรณ์(ค.ค.ส.) ………………………….บาท
5.
กบข. ……………………………………………….บาท
6.
ฌาปนกิจ………………………………..…………..บาท
7.
ธนาคาร……………………………………………..บาท
8.
สหกรณ์อื่น…..……………………………………...บาท
9.
อื่น ๆ ………………………………………………..บาท
รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น……………………………………บำท
รวมเงินเดือนเหลือสุทธิ………………………………บำท
ตรวจสอบ ณ วันที่……….เดือน………………พ.ศ……….
ลงชื่อ……………………………………………............
(…………………………………………)
(ตาแหน่ง)…………………………………………........
เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น
เป็น สหกรณ์..........................................................
ไม่เป็น
ลงชื่อ)…………………………………..(เจ้าหน้าที่การเงิน)
(…………………………………..)
(ตาแหน่ง)………………………………..

ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
และมีความเห็น
(…..) เพิ่มเติม (….) ไม่เพิ่มเติม
…………………………………………………………

(ลงชื่อ)……………………………………....
(……………………………………..)
(ตาแหน่ง)……………………………………….

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร …………………………………………………………….
ที่ ……………………………………..…………วันที่ …………………………………..…
เรื่อง ส่งคาร้องขอกู้เงินโครงการเพื่อไถ่ถอนหนี้สินฯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

เรียน ประธานคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
1. ด้ ว ย ……………………………………..ต าแหน่ ง ......................................... อั ต ราเงิ น เดื อ น
...................บาท มีความประสงค์จะขอกู้เงินโครงการเพื่อไถ่ถอนหนี้สินฯของสมาชิกจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจภูธรจังหวัดลาปาง จากัด
2. .............................................................ได้ตรวจและพิจารณาคาร้องขอกู้เงินของบุคคลดังกล่าวแล้ว ดังนี้
2.1 ผู้กู้มีเหตุผลและความจาเป็นตามคาร้องขอกู้จริง
2.2 เอกสารคาขอกู้เงินโครงการเพื่อไถ่ถอนหนี้สินฯของสมาชิกหนังสือสัญญาค้าประกันและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องประกอบการขอกู้เป็นลายมือชื่อของผู้กู้, ผู้ค้าประกัน และพยานจริง
2.3 ผู้ขอกู้ไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินคดีอาญาใด ๆ หรือถูกดาเนินการทางวินัยอันอาจจะถูกให้ออกจาก
ราชการ หรืองานประจาแต่อย่างใด
2.4 ผู้ขอกู้ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกฟ้องร้องทางแพ่งจนไม่สามารถชาระหนี้ได้ หรือ
อาจตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด
3. จึงขอส่งคาร้องขอกู้โครงการเพื่อไถ่ถอนหนี้สินฯของสมาชิก.พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังท่านจานวน
๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ)........................................................................
(................................................................)
(ตำแหน่ง)......................................................................

เอกสำรประกอบกำร กู้เงินโครงกำรพิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม
( คนค้ำ 1 คน และเงินเดือนคงเหลือ 3,000 บำท ) *** ห้ำมใช้น้ำยำลบคำผิดและขีด ฆ่ำ****
ใช้ปำกกำ สีน้ำเงินเท่ำนั้น ห้ำม ใช้ปำกกำหมึกต่ำงสีโดยเด็ดขำด!!!!!!!!
1. สาเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน ที่ไม่หมดอำยุ (ผู้กู้/คู่สมรสผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรสผู้ค้ำประกัน)

2. สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ก/ู้ คู่สมรสผู้กู้/ผู้ค้ำประกัน/คู่สมรสผู้ค้ำประกัน)
3. สาเนาทะเบียนสมรส ผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (กรณีสมรส) หรือ ใบมรณะบัตรผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (กรณีคู่สมรส
เสียชีวิต) หรือใบหย่าผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (กรณีหย่ำร้ำง)
4. กรณีโสด , หย่ำร้ำง, คู่สมรสเสียชีวิต

ผู้กู้ (สัญญำกู้) ให้เซ็นในช่อง“ คู่สมรสให้คำยินยอม”
ผู้ค้ำ (สัญญำค้ำ) ให้เซ็นในช่อง“ในกรณีไม่มีคู่สมรส”

5. กรณีเปลี่ยนชื่อให้แนบมำพร้อมรับรองสำเนำโดยเจ้ำตัวทุกฉบับ
6. ใบรับรองเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง (ผู้ก/ู้ ผู้ค้ำประกัน)
7. สัญญำเงินกู/้ สัญญำค้ำประกัน ห้ำมลงวัน/เดือน/ปี ห้ามให้ผู้ค้าประกันลงนามเป็นพยาน
8. หนังสือนำส่ง จำกต้นสังกัด (ใบปะหน้ำ)
คำเตือน !!!!!!! กำรปลอมแปลงลำยมือชื่อเป็นควำมผิดทำงอำญำ และควำมผิดทำงวินัยร้ำยแรง

