
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากดั 

(สอ.รท.) 

คําขอกูและหนังสือสัญญากูเงินสามัญ

อเนกประสงค 

 

 

 

 

     

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

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

 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด 

ขาพเจา......................................................................................สมาชิกเลขที่.................................อายุ..........................ป รับราชการหรือ
ทํางานประจําในตําแหนง..........................................................................................ฝาย...........................................................................................
กองหรือเรือนจํา...................................................โทรศัพทท่ีติดตอได..........................................ไดรับเงนิไดรายเดือน.....................................บาท  
โดยอัตราเงนิเดือนตั้งจายทาง             เรือนจําหรือทัณฑสถาน...................................................................             สวนกลางกรมราชทัณฑ       
ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญ เพ่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด โปรดพิจารณาดังตอไปนี้ 
 ขอ1. ขาพเจาขอกูเงินสหกรณ จํานวน...................................................บาท (...........................................................................................) 

เพ่ือนําไปใชในการจัดซื้อ                       คอมพิวเตอร                   โทรศัพทมือถือ                   รถจักรยานยนต 

           อื่นๆ ตองระบุ.......................................................................................................................................................................................... 
 
 

และขาพเจาจะสงหลักฐานการซื้อตามวัตถุประสงคที่แจงไวกับสหกรณภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเงินกูจากสหกรณฯ หากไมสงหลักฐาน       

ในระยะเวลาที่กําหนด ยินยอมใหสหกรณฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยจาก 4.5% เปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ ณ ปจจุบัน ท้ังน้ี หลักฐานการซื้อสินคา

ตองมีจํานวนเงินไมต่ํากวา 70% ของจํานวนเงินท่ีสหกรณฯ อนุมัติ และหลักฐานการซื้อจากผูมีอาชีพขายและตองแสดงชื่อ ท่ีอยู เลขทะเบียน 

หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูซื้อและผูขายใหครบ                 

 ขอ2. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณรวม.......................................................หุน เปนเงิน............................................................บาท 

และขาพเจาสงเงินสะสมรายเดือนอยูในอัตราเดือนละ...........................................บาท     

   ขอ3. ขาพเจาขอสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือน งวดละ...........................บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5% ตอป 

รวม ..................... งวด  (สูงสุดไมเกิน 36 งวด) ทั้งนี้ตั้งแต งวดประจําเดือน............................................................เปนตนไป ขาพเจาขอยืนยันวา 

เงินงวดชําระหน้ี (รวมท้ังตนเงินและดอกเบี้ย)  แตละงวดถึงกําหนดภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบุไวสําหรับงวดนั้นๆ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่สหกรณ

จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูแลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยท่ีกําหนดไวในวรรคกอนไดตามที่เห็นสมควร

เมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

 ขอ4. เมื่อ สอ.รท.ไดจายเงินใหขาพเจา ไมวาจะจายดวยเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีที่ขาพเจาแจงตอ สอ.รท. หรือตามบันทึก

แนบของขาพเจา ใหถือวาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปครบถวนแลวและใหถือวาเอกสารการรับเงนิเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

 ขอ5. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานจายเงินเดือนของสวนราชการที่มีหนาที่จายเงินเดือนแกขาพเจา หรือผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผู

จายเงิน หักเงินไดรายเดือน หรือเงินพึงไดอื่นๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพ่ือชําระหนี้ใหแก สอ.รท. เปนลําดับแรกตลอดไป โดย

ขาพเจาจะไมยกเลิกคํายินยอมจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

 ขอ6. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคบัและระเบียบของ สอ.รท. ท่ีเกี่ยวของกับการกูเงินในครั้งน้ีแลว และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

หากขาพเจาปฏิบัติผิดระเบียบขอบังคับ ใหถือวาผิดสัญญา และเงินกูเปนอันถึงกําหนดชําระคืนทันทีโดยไมคํานึงถึงระยะเวลาในสัญญากูเงิน 

 ขอ7. ขาพเจายินยอมนําเงินคาหุนท่ีขาพเจามีอยูในสหกรณนี้และหุนท่ีพึงมีในภายหนา มาจํานําเปนหลักประกันสําหรับกูเงินตามสัญญานี้

และขาพเจาตกลงจัดหาผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันดานหลังสัญญาน้ี เปนผูค้ําประกันการชําระหนี้เงินกูคืนแกสหกรณกรณีขาพเจาผิดสัญญา 

รับที่ 

วันท่ี 
ความเห็นผูบังคบับัญชา 

   ขาพเจารับรองวา ผูกูมีความเหมาะสมในการขอกูและใน
ขณะนี้ยังรับราชการหรือทํางานประจําอยู 
 
ลงชื่อ........................................................................................... 
(..................................................................................................) 
ตาํแหนง...................................................................................... 
หมายเหตุ บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชาไม
ต่ํากวาผูอํานวยการหรือผูบังคับบัญชาการเรือนจํา ถาผูกูเปน
ขาราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกอง ไมตองผาน
การพิจารณาใหความเห็นดังวานี้ 

เลขที่สัญญา..........วันที่อนุมัติ.......................... 

จํานวนเงินกูท่ีอนุมัติ....................................บาท 

จายสุทธิ.......................................................บาท 

ลงชื่อ..............................เจาหนาที่ผูตรวจสัญญา 

 

เงินกูสามัญอเนกประสงค 

วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู 

จํานวนเงินท่ีอนุมัติ.......................................บาท 

ในการประชุมครั้งที่..............วันที่...................... 

ลงชื่อ..................................................เลขานุการ 

ไดรับเงินไดรายเดือน.........................................บาท
อัตราเงินเดือนตั้งจายเรือนจํา/ทัณฑสถาน.................. 
ขอรบัรองวาเดือน.............................พ.ศ. .................. 
 
ลงชื่อ...............................................เจาหนาที่การเงิน 
      (..............................................) 

      1. กูไดไมเกิน 60,000.-บาท      2. ผอนไมเกิน 36 งวด       3. สงหลักฐานแสดงการจัดซ้ือตามวัตถุประสงคที่ขอกู 
 



หนังสือคํ้าประกันเงินกูเงินสามัญอเนกประสงค 
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 ขอ8. หากขาพเจาออกจากราชการหรืองานประจําหรือขาดจากสมาชิกภาพของ สอ.รท. ไมวาดวยเหตุใด ขาพเจายินยอมให สอ.รท. หักเงิน

หุน เงินฝาก เงินบําเหนจ็บํานาญ หรือเงนิไดอ่ืนใดท่ีทางราชการ หรือ สอ.รท. พึงจายใหขาพเจา สงให สอ.รอ. เพ่ือชําระหนี้ตามสัญญานี้ 

  ขอ9. หากขาพเจายายท่ีอยูจากที่แจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงให สอ.รท. ทราบเปนหนังสือโดยทันที หากมิไดแจงและมีการดําเนินคดี

เก่ียวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ใหถือวาขาพเจายังคงมีภูมิลําเนาอยูตามที่ไดระบุไวในสัญญาน้ีทุกประการ 

 
  ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้ จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ขาพเจาผูค้ําประกันตามรายชื่อทายสัญญาฉบับนี้ ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกสหกรณ ดังตอไปนี้ 
   ขอ 1. ตามที่ผูกูไดกูเงนิจากสหกรณ ตามคําขอกูและหนังสือสัญญากูเงนิสามัญดานหลังน้ี ขาพเจาขอค้ําประกันเต็มจํานวนเงิน
ในสัญญากูเงิน หากปรากฏวาผูกูผิดสัญญากูเงินไมวาดวยประการใด ขาพเจายอมรับผิดชําระหน้ีแทนสําหรับหนี้เงินกูตามสัญญากูเทากับจํานวน
ท่ีคางชําระรวมท้ังดอกเบ้ีย 

ขอ 2. ในกรณีที่สหกรณยอมผอนเวลาใหแกผูกู จะตองไดรับคํายินยอมจากขาพเจาในการผอนเวลานั้น 
ขอ 3. ในกรณีที่ตองชําระหนี้แทนผูกู ขาพเจายินยอมใหหนวยจายเงนิเดือนของสวนราชการที่มีหนาท่ีจายเงินเดือนแกขาพเจา 

ดําเนินการหักเงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญหรอืเงนิไดอ่ืนใดท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพ่ือชําระหนี้และ
ดอกเบ้ียเงินกูคาธรรมเนียมและอ่ืนๆ ตามรายการท่ีสหกรณเรียกเก็บ ใหแกสหกรณเปนลําดับแรกตลอดไป 
    ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานทายสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

           รับเช็คดวยตนเอง              โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทยของผูกู 

  (พรอมสําเนาหนาบัญชีที่จะรับเงินกู) สาขา................................................ 

   เลขบัญชี................................................................................................... 

                          ลงชื่อ...........................................................ผูรับเงิน 

                                (……………….…....................................…) 

       ตองแจงความประสงคการรบัเงินและลงลายมือชื่อผูรับเงิน 

                                    มิฉะนั้นจะไมไดรับเงินกู 

         

     ลงชื่อ................................................................เจาหนาท่ีผูจายเงิน 

 

การรบัเงินกู ้
ลงชือ่........................................................... ผูกู 
      (...........................................................) 
 
ลงชือ่......................................................... พยาน 
      (...........................................................) 
 
ลงชือ่......................................................... พยาน 
      (...........................................................) 

1. ขาพเจา............................................................................อายุ...................ป 
ทะเบียนสมาชิกเลขที่..........................เปน      ขาราชการ       ลูกจางประจํา 
      อื่นๆ.............................ตําแหนง................................................................  
สังกัด.................................................................................................................. 
สถานภาพ      โสด       สมรส        หยาราง      หมาย       อื่นๆ................ 
โทร...............................................................เงินเดือน................................บาท 
 

ชื่อ สังกดั ของผูค้ําประกนั 

ลายมือ่ชือ่ 
ผูค้ําประกัน  

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

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจายังโสดไมมีคูสมรส 
ไมวาจะชอบหรือมิชอบดวยกฎหมาย หากขาพเจา
ใหถอยคําเท็จ ให ใชถอยคํานี้ยืนยันขาพเจา
ในทางอาญาได 

ลงช่ือ...........................................ผูกู 

คาํยินยอมของคูสมรส 
ขาพเจายินยอมให................................................ 

กูเงนิจาก สอ.รท ได 

     ลงช่ือ...........................................คูสมรสผูกู 

ลายมือช่ือผูค้ําประกันและคูสมรส 

ลายมือ่ชือ่ 
คูสมรส 

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

 

 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของผูกูและคูสมรสของผูกู จํานวน 1 ชุด 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ของผูค้ําประกันและคูสมรสของผูคํ้าประกัน จํานวน 1 ชุด 

3. กรณีผูกู ผูค้ําประกัน และคูสมรส แนบสําเนาบัตรขาราชการ ตองแนบสําเนาทะเบียนบานประกอบทุกครั้ง 

4. กรณีโสดใหระบุสถานภาพโสดพรอมลงลายมือช่ือกํากับ กรณีหมาย/หยาราง/เปลี่ยนชื่อสกุล ใหแนบหลักฐานประกอบ 

5. สลปิเงินเดือน ณ ปจจุบัน (ฉบับจริง) ที่ตนสังกัดออกใหพรอมเจาหนาที่การเงินลงลายมือชื่อรับรอง 

6.สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรงุไทย  (เพื่อรบัโอนเงินกู) 7. ใบรับเงินฉบับลาสุดของสหกรณ 

เอกสารประกอบการยื่นกู พยาน 
 

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

 
พยาน 

 
................................................... 

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