
 

 
ค ำขอกู้เงินสวัสดิกำร 

 
ประเภท        อาวุธปืน     กู้ได้ไม่เกิน  100,000  บาท 
 

เขียนที่............................................... 
วันที่............................................. 

 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ  จ ากัด 
 
 ข้าพเจ้า...........................................................................................  สมาชิกเลขที่.........................  อายุ...................ป ี
ขอเสนอค าขอกูเ้งินสวัสดิการ  เพื่อโปรดพจิารณาดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ  1. ข้าพเจ้าขอกูเ้งิน จ านวน  ......................................  บาท  (........................................................................ ..) 
 

 ข้อ  2. ขณะนี้ข้าพเจ้ารบัราชการหรือท างานในต าแหน่ง  .......................................................................................... 
สังกัด.................................................................  บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ เลขที่................ ..................................... 
ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที.่..............................หมู่ที่.................ถนน..............................................ต าบล....... ................................. 
อ าเภอ..............................................จงัหวัด....................................... ......มเีงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ..................................บาท 
โทรศัพท.์.................................................................. 
 

 ข้อ  3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอสง่ต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากัน  งวดละ  .................................  บาท 
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) เป็นจ านวน  .......................  งวด  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ 
 

 ข้อ  4. ในการรบัเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ท าหนงัสือกู้ส าหรบัเงินกู้สวัสดกิารให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
  
 
 
 

 
      
 
 
 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอกู้ 
   (.......................................................) 
วันที่.................................................... 
 
 
 
 
 

รับที.่............................................ 
วันที่............................................. 

หนังสือกู้ที.่............................... 
วันที่......................................... 
บัญชีเงินกู้ที่............................. 

ตรวจสอบแล้ว  มียอดเงินเดือนประจ าเดือน  ...................................  บาท 
คงเหลือสุทธิ  ...........................  บาท 
               (ลงช่ือ)................................................... 
           (....................................................) 

ต าแหน่ง.................................................. 



 
 

 

บันทกึกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบของผู้บังคบับญัชำ 
วันที่............................................. 

 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น  และตามที่ไดส้อบถามแล้ว  ขอให้ความเห็นดังนี ้
 
(1)  ในเวลาน้ีผู้ขอกูม้ีพฤติการณ์ซึง่อาจถูกออกจากงานประจ าหรือไม่  ? 
        มี                       ไม่มี 
 
(2)  ผู้ขอกู้มหีนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่  ? 
        มี                       ไม่มี 
 
(3)  ความเห็นเกี่ยวกบัการให้เงินกู ้
        เห็นควรให้กู้ได้      ไม่เห็นควรให้กู ้
 
 
                                                                              (ลงช่ือ)........................................................................ 
                                                                                      (......................................................................) 
                                                                              ต าแหน่ง...................................................................... 
 
 

(รายการต่อไปนี้  เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

 

จ านวนเงินกู.้......................................................บาท 
 
 

เงินได้รายเดือน เงินค่าหุ้น จ ากัดวงเงินกู ้
ต้นเงินกู้คงเหลือ 

วงเงินกู้คงเหลือ 
สามัญ ฉุกเฉิน สวัสดิการ รวม 

        
        

 

 
หมำยเหต ุ เคยผิดนัดการสง่เงินงวดช าระหนี้  หรือขาดสง่เงนิค่าหุ้นรายเดือนหรอืไม่     เคย         ไม่เคย 
 

 
.....................................................เจ้าหน้าที่ 
................../................../............... 

 
 
 
 



 
หนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สวัสดิกำร 

 

 ข้าพเจ้า...........................................................................................  สมาชิกเลขที่............ .............  อายุ...................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน  ————  เป็น    ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้างประจ า    อื่น ๆ  .....................................................  ต าแหน่ง  ..................................................... 
สังกัด............................................................  ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ  ........... .................................................  บาท 
ที่อยู่ปจัจบุัน  บ้านเลขที.่.............................  หมู่...............  ถนน...............................  ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................  จังหวัด.............................  รหสัไปรษณีย์.......................  โทรศัพท.์........................... ...... 
ขอท าหนังสือกูเ้งินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์.................................................................................. ..................................จ ากัด 
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือกู้นีจ้ะใช้ค าว่า  “สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลกัฐาน  ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ  1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์  จ านวน  ......................................  บาท  (........................................... ............) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.........................................................................  และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวโดยนี้ถูกต้องแล้ว 
 

 ข้อ  2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ใหส้หกรณ์ในอัตราร้อยละ................................ต่อป ี
 ในกรณีที่มเีหตจุ าเป็นที่สหกรณ์จะตอ้งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยได้ตามทีเ่ห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจง้ให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 

 ข้อ  3. ข้าพเจ้าขอช าระคืนหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือน  ดังนี้ 
    ต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ..................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบี้ย  จ านวน................งวด 
    เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ..................................บาท   จ านวน................งวด 
         ทั้งนี้ต้ังแต่งวดประจ าเดือน..............................................  พ.ศ.  ..............................  เป็นต้นไป 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้  (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)  แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันเดือนทีร่ะบุไว้
ส าหรับงวดน้ัน ๆ 
 

 ข้อ  4. ในการสง่คืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม  ข้อ  3.  นั้น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า  หักจ านวนเงินงวดช าระหนีซ้ึ่งข้าพเจ้าต้องสง่ต่อสหกรณ์นั้นจากเงินได้ราย
เดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ได้  ความยินยอมนี้ให้มอียู่ตลอดไปโดยท าหนงัสอืยินยอมให้หักเงินไดร้าย
เดือนและเงินได้อื่นมอบไว้  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้สวัสดกิารนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 

 ข้อ  5.  ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า  ในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้          
ให้ถือว่าเงินกูท้ี่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึง
ก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
 

 ข้อ  6.  ข้าพเจ้ายอมรบัผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า  ถ้าข้าพเจ้าออกหรอืย้ายจากราชการหรืองานประจ า  
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ  และจัดการช าระหนีส้ินซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็สิ้นเสียก่อน 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสรจ็สิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินสะสม
ส าหรับข้าราชการ  บ าเหนจ็  บ านาญ  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (กบข.)  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรอืเงิน  
อื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสงักัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า  หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้น
เสียกอ่นได ้
  
 
 
 



ข้อ  7.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมใหส้หกรณ์ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
  7.1  ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหนี้ที่ค้างช าระให้แก่ข้าพเจ้าได้  ข้าพเจ้าตกลงให้แจ้งความ                  
เป็นหนี้ให้แกบุ่คคลต่อไปนี ้
  1.  ...............................................................................................................  โทร............................. ........... 
ที่อยู่................................................................................................................ .......................................................................... 
  2.  ...............................................................................................................  โทร..... ................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................ .................................................. 
  7.2  ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ได้  เกินกว่า  1  ครั้งต่อวัน  ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  
08.00 น.  ถึงเวลา  20.00  น.  และในวันหยุดราชการ  เวลา  08.00 น.  ถึงเวลา  18.00  น.  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ 
 ข้อ  8.  ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนีก้ับสหกรณ์  ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  หรือ
เงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รบัไปหักลบกลบหนี้กบัหนีเ้งินกูท้ี่ข้าพเจ้ามีอยู่กบัสหกรณ์ได้  เมื่อข้าพเจ้ามีสทิธิได้รับเงินดังกล่าวและให้
ถือเอาข้อสญัญาน้ีเป็นเจตนาของข้าพเจ้าทีจ่ะให้หักลบกลบหนี้  โดยให้สหกรณ์มอี านาจทีจ่ะด าเนินการหักลบกลบหนี้ได้ 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้วัสดกิารนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมอืช่ือไว้
เป็นส าคัญต่อพยาน 
 

       ลงช่ือ................................................................ผู้กู้เงิน 
     (...............................................................)   
 

       ลงช่ือ................................................................พยาน 
     (...............................................................)   
 

       ลงช่ือ................................................................พยาน 
     (...............................................................)   
 

 
  
ข้าพเจ้า.......................................................................................... ..  ได้รับเงินจ านวน..........................................บาท 
(............................................................................................)  ตามหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้สวัสดกิารนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
ณ  วันที่.............เดือน.............................พ.ศ......................  โดย     รับเป็นเงินสด    เช็ค    โอนเข้าบัญชีธนาคาร  
ช่ือธนาคาร....................................................  สาขา..............................................  บัญชีเลขที่................................................. 
 

        ลงช่ือ................................................................ผูกู้้รบัเงิน 
     (...............................................................)   

         ลงช่ือ................................................................เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงิน 
     (...............................................................)   

          ลงช่ือ................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหนงัสอืเงินกู้ 
     (...............................................................)   

 
 
 
 
 



 
หนังสือยนิยอมให้หกัเงิน 

 
เขียนที่.................................................... 

วันที่..............เดือน...............................พ.ศ................. 
  
ข้าพเจ้า..........................................................................  เลขประจ าตัวประชาชน....................... ..  อายุ...................ปี 
ปัจจุบันอยูบ่้านเลขที่...................................  หมู่..................  ตรอก/ซอย............................................ถนน..... ..........................  
ต าบล/แขวง..................................  อ าเภอ/เขต...............................  จังหวัด.............................  โทรศัพท์...............................
ต าแหน่ง...........................................  สงักัด..............................  ปัจจุบันรับเงินเดอืน ๆ  ละ  ....... .................................  บาท 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดบงึกาฬ  จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า  “สหกรณ์”  และ/หรือหน่วยงาน
ที่มีหน้าทีเ่บกิจ่ายเงินที่ข้าพเจ้าพงึได้รบัจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือหน่วยงานอื่นเพื่อหักเงินช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้
เลขที่...........................................  หรือค าขอกูเ้ลขที่......................................  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ข้าพเจ้ายินยอมใหห้น่วยงานทีม่ีหน้าทีเ่บกิจ่ายเงินของทุกหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติหกัเงินเดือน  
เงินค่าจ้าง  เงินประจ าต าแหน่ง  และเงินอื่น ๆ  ในลักษณะเดียวกัน  แล้วแต่กรณีที่ข้าพเจ้าพงึได้รับจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติส่งช าระหนีท้ี่ข้าพเจ้ามีอยู่กบัสหกรณ์ตามสญัญากูห้รือค าขอกู้ดังกล่าวข้างต้น  ตามจ านวนที่สหกรณ์ได้แจ้งใหท้ราบ
แทนข้าพเจ้า 
 ข้อ  2.  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ  องค์กร  รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
เกษียณอายุราชการหรอืพ้นจากหน้าทีร่าชการด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ข้าพเจ้ายินยอมใหห้น่วยงานที่มหีน้าทีเ่บิกจ่ายเงินของ
ส่วยราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าโอนย้ายไปสงักัดหักเงินตามที่กล่าวมาในข้อ  1  ส่งช าระหนี้ให้แกส่หกรณ์ตามสัญญากู้
หรือค าขอกู้ดงักล่าวข้างต้น  ตามจ านวนที่สหกรณ์ได้แจ้งใหท้ราบแทนข้าพเจ้าได ้
 ข้อ  3.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไมเ่พิกถอนหนังสือยินยอมให้หกัเงินฉบบันี้ทัง้หมดหรือแม้แต่บางส่วน  เว้นแต่จะได้
รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 
 ข้อ  4.  หนังสือยินยอมนี้ท าข้ึนด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ท าข้ึนสองฉบบั  มีข้อความตรงกันทุกประการ
มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐานและด าเนินการที่เกี่ยวข้องหนึ่งฉบับ  อีกหนึง่ฉบบัข้าพเจ้าเป็นผูเ้ก็บรักษาไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 

        ลงช่ือ................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
     (...............................................................)   
 

        ลงช่ือ................................................................พยาน 
     (...............................................................)   
 

        ลงช่ือ................................................................พยาน 
     (...............................................................)   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
เอกสำรประกอบค ำขอกู้เงินฯ   
 

 1.  ค าขอกู้เงินสวัสดิการฯ  (พิมพ์หน้ำ – หลัง  เท่ำน้ัน)   จ านวน  1  ฉบับ 
 

 2.  ส าเนา  ดังต่อไปนี ้       จ านวน  2  ชุด 
-  บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการของผู้กู้   
-  ทะเบียนบ้านของผู้กู้  
-  สลิปเงินเดือน  เดือนสุดท้ายก่อนการยื่นกู้ของผู้ขอกู ้  จ านวน  1  ฉบับ 

(โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินเซ็นรับรองยอดเงินเดือนประจ าเดือนคงเหลือสุทธิในค าขอกู้) 
 

3.  ส าเนาใบอนุญาตใหซ้ื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน  (ป.3)  จ านวน  2  ฉบับ 
 
หมำยเหต ุ 1.  เสนอผูบ้ังคับบัญชาลงนามบันทึกการพจิารณาให้ความเห็นชอบในค าขอกู้เงิน 
 

  2.  สหกรณ์ช าระเงินให้นามร้านค้า / บริษัท  ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา  และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น 
 

  3.  สหกรณ์ไม่มผีลผกูพันในการส่งมอบอาวุธปืน  เป็นเพียงแหล่งเงินกู้เพื่อจัดซือ้ปืนเท่านั้น   
    การด าเนินการในส่วนมอบอาวุธปืนเป็นหน้าที่ของผู้กู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรกู้เงินสวัสดิกำร 
ซื้ออำวุธปืน 

 

ก ำหนดกำรประชุมพิจำรณำเงินกู้ 
 

พิจำรณำอนุมัติในวันเดียวกับประชุมเงินกู้สำมัญ 
 

ผูกู้้ตอ้งส่งเอกสำรค ำขอกูเ้งนิมำที่สหกรณฯ์  ก่อนวันพิจำรณำอนุมัติ  3  วัน 




