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 สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด 

                    คําขอกูและสัญญาเงินกูสามัญ เพ่ือประกอบอาชีพเสริม 
       เขียนที.่..................................................... 

     วันที.่................................................................................................. 

 ขอ 1. ขาพเจา.................................................................................................................อายุ.........................................ป 

หมายเลขประจําตัวประชาชน...................................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขที.่......................................... 

รับราชการหรอืงานประจําในตําแหนง.................................................................สังกัด........................................................ไดรับอตัรา

เงินเดือน/คาจาง..........................................บาท และสงเงินคาหุนเดือนละ......................................... บาท..และมีหุนอยูในสหกรณน้ี  

จํานวน...................................................บาท 

 ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด จํานวน....................................................บาท 

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

 ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระเงินคืนเปนงวดรายเดือน งวดละ................................บาท พรอมดอกเบ้ียในอัตรารอย

ละ ตามประกาศของสหกรณ รวม......................................งวด   เวนแตงวดสุดทายขอสง.........................................บาท  ทั้งน้ีต้ังแต

งวดประจําเดือน..................................................เปนตนไป 

 ขาพเจาขอยืนยันวา เงินงวดชําระหน้ี (รวมทั้งตนและดอกเบ้ีย) แตละงวด ถึงกําหนดสงคืนภายในวันส้ินเดือน ทีร่ะบุไว

สําหรับงวดน้ัน  ๆ

 ในกรณีที่สหกรณปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ขาพเจายินยอมใหปรับเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบ้ียได ตาม

ประกาศของสหกรณ และถือวาขาพเจารับทราบแลว 

 ขอ 4. เม่ือสหกรณ  ไดจายเงินใหขาพเจา ไมวาจะโดยวิธีจายดวยเช็ค หรอืโอนเงินเขาบัญชี ที่ขาพเจาไดแจงตอ

สหกรณ หรือตามบันทึกแนบของขาพเจา ใหถือวาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปครบถวนเรียบรอยแลว และใหถือวาเอกสารการรับ

เงินเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี 

 ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรอืเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน หักเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพ่ือชําระหน้ี

ใหแกสหกรณโดยขาพเจาจะไมยอมยกเลิกคํายินยอม จนกวาจะชําระหน้ีเสรจ็ส้ิน 

 ขอ 6. ขาพเจาไดรบัทราบขอบังคับ และระเบียบของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงินในครั้งน้ีแลว และใหถือวาเปนสวน

หน่ึงของสัญญาน้ี หากขาพเจาปฏิบัติผิดระเบียบ และขอบังคับ ใหถือวาผิดสัญญา และเงินกูเปนอันถึงกําหนด ชําระคืนทันที โดยมิ

ตองคํานึงถึงระยะเวลาในสัญญากูเงิน 

 ขอ 7. ขาพเจาขอใชคาหุนทีมี่อยูในสหกรณ ขณะที่ทําสัญญากูเงินฉบับน้ี และที่จะมีตอไปในวันขางหนาจํานําไว เปน

ประกนัการกูเงินจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหน้ีตามสัญญากูเงินน้ีจนครบถวน ถาขาพเจาผิดสัญญายินยอมใหสหกรณเปนผูมีสิทธิ

จัดการ และถอนเงินคาหุนเพ่ือมาชําระเงินกู และดอกเบ้ียจนเสรจ็ส้ินครบถวน 

 ขอ 8. ในกรณีทีผู่กูเงินสหกรณมากกวารอยละเกาสิบของจํานวนหุนที่มีอยูในสหกรณน้ี ผูกูตกลงจัดหาผูคํ้าประกนัการ

ชําระเงินกูคืนและจัดทําสัญญาคํ้าประกันไวตอสหกรณ 

 ขอ 9. ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตกลุม ในวงเงินที่สหกรณกําหนด และมอบใหสหกรณเปนผูรับประโยชน เพ่ือชําระ

หน้ีเงินกูตามสัญญาน้ี 

 ขอ 10. หากขาพเจาออกจากราชการหรืองานประจํา หรอืสหกรณไมวาดวยเหตุใด  ๆขาพเจายินยอมใหสหกรณหักเงินหุน

เงินฝาก เงินบําเหน็จบํานาญ เงินกองทนุบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เงินฌาปนกิจหรอืเงินไดอืน่ใด ทีท่างราชการหรอืสหกรณ

พ่ึงจายใหขาพเจา สงใหสหกรณเพ่ือชําระหน้ีทนัท ี

 ขอ 11. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือทันทีถาขาพเจา

มิไดแจงใหสหกรณทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหน้ีสินตามสัญญาน้ี ใหถือวาขาพเจามีภูมิลําเนาอยูตามที่ไดระบุไวใน

สัญญาน้ีทกุประการ 

 ขอ 12. หากขาพเจายายออกนอกพ้ืนทีจั่งหวัดสุราษฎรธานี และยังมีหน้ีอยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงค ใหสหกรณนํา

เงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉล่ียคืนหรอืเงินอืน่ใดที่ขาพเจาไดรับไปหักกลบลบหน้ีเงินกูทีข่าพเจามีอยูกับสหกรณไดเม่ือขาพเจามีสิทธิ

ไดรับเงินดังกลาวและถือเอาขอสัญญาน้ีเปนเจตนาของขาพเจาที่จะไดหักกลบหน้ีโดยใหสหกรณมีอํานาจที่จะดําเนินการหักกลบลบ

หน้ีได 

 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในรายละเอยีดของสัญญาน้ี จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 (ลงช่ือ).......................................................................ผูกู 

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

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

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

          พยานสมาชิกเลขที.่........................... 

 

****หามใชน้ํายาลบคําผิด หรือยางลบ แกไข/ลบขอความในสญัญา โดยเดด็ขาด**** 

(ลงช่ือ)...................................ผูย่ืน 

วันย่ืน...../...../.....โทรศัพท........... 

(ลงช่ือ)...................................ผูรับ 

          คํายินยอมของคูสมรสผูกู 

ขาพเจายินยอมใหคูสมรสกูเงินจากสหกรณ 

ออมทรัพยตํารวจสุราษฏรธานี จํากดั ได 

(ลงช่ือ).................................................คูสมรส 

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

เลขที่สัญญา................................................... 

จํานวนเงินที่ควรอนุมัติ...........................บาท 

อัตราดอกเบ้ีย สอ. ปจจุบัน ................%ตอป 

(ลงช่ือ)...............................................ผูจัดการ 

ความเห็น/คํารับรองของผูบังคับบัญชา 

     ขาพเจาขอรับรองวา ผูกูมีความเหมาะสม

ในการขอกู  และในขณะน้ียังรับราชการอยู 

ผูกู (  ) อยู (  ) ไมอยู ระหวางถูกต้ังกรรมการ

สอบสวนทางวินัย 

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

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

ตําแหนง......................................................... 

หมายเหตุ ตองเปนผูบังคับบัญชาหัวหนา

หนวยงานหรอืผูรกัษาราชการแทนเทาน้ัน 

การรับเงินกู โอนเงินกูเขาบัญชีธนาคาร 

(   ) ธ.กรงุไทย (   ) สหกรณ 

ช่ือบัญชี..................................................... 

เลขที่บัญชี................................................. 

สาขา......................................................... 

(ลงช่ือ)...........................................ผูรับเงิน 

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

...................../...................../...................... 

(ตองแจงความประสงคการรับเงิน และลง

ลายมือช่ือผูรับเงิน มิฉะน้ันจะไมไดรับเงิน) 

รายการหัก (สําหรับเจาหนาที)่ 

หน้ีสามัญเดิม+ดอกเบ้ีย.........................บาท 

หน้ีฉุกเฉิน+ดอกเบ้ีย..............................บาท 

หน้ีภาระคํ้าประกนั+ดอกเบ้ีย................บาท 

หน้ีอื่น .ๆ.................................................บาท 

คงเหลือ..............คาธรรมเนียม..................... 

คงจายจริง.............................................บาท 

เงินฝากรายเดือน...................................บาท 

เงินไดรายเดือนหลังกู.............................บาท 

(ลงช่ือ)...........................................เจาหนาที ่

(ลงช่ือ).............................................ผูจัดการ 

เอกสารสําหรับการย่ืนกู 

พรอมรับรองสําเนาถูกตองทกุฉบับ (1 ชุด) 

1. ผูกู            (  ) สําเนาบัตรประจําตัว 

                   (  ) สําเนาทะเบียนบาน 

                   (  ) สลิปเงินเดือน 

2. ผูคํ้าประกนั  (  ) สําเนาบัตรประจําตัว 

                   (  ) สําเนาทะเบียนบาน 

คณะกรรมการเงินกู 

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

(ลงช่ือ)...........................................ประธานฯ 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 

(ลงช่ือ)...........................................กรรมการ 

หมายเลขโทรศัพท 0-7720-1164-5 

หมายเลขโทรสาร  0-7722-1515 

www.suratpolice-coop.com 



 

    
                                           

เลขที่............................./............................. 

   วันที.่............เ.ดือน...........................พ.ศ................... 

ขาพเจา..................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............................อาย.ุ..................ป 

เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………….. เปน � ขาราชการ  � ลูกจางประจํา � อื่นๆ ................. ตําแหนง......................................

สังกัด...........................................ไดรับเงินเดือน//คาจาง  เดือนละ................................. บาท ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่............................หมูที่..................... 

ถนน.......................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................

รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท..................................ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด ซึ่งตอไปนี้ใน

หนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

ขาพเจา.....................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่...........................อาย.ุ..................ป 

เลขประจําตัวประชาชน ………………………………………………… เปน � ขาราชการ  � ลูกจางประจํา � อื่นๆ ................. ตําแหนง......................................

สังกัด...........................................ไดรับเงินเดือน//คาจาง  เดือนละ................................. บาท ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..........................หมูที่....................... 

ถนน.......................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................

รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท..................................ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด ซึ่งตอไปนี้ใน

หนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

ขาพเจา.....................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่..........................อาย.ุ...................ป 

เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………….. เปน � ขาราชการ  � ลูกจางประจํา � อื่นๆ ................. ตําแหนง......................................

สังกัด.........................................ไดรับเงินเดือน//คาจาง  เดือนละ................................... บาท ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..........................หมูที่....................... 

ถนน.......................................ตําบล/แขวง.............................................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................

รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท..................................ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด ซึ่งตอไปนี้ใน

หนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให................................................................................................. กูเงิน  จํานวนเงินกู.....................................................   

(....................................................................................................................................................)  ตามหนังสือเงินกูสามัญที่ ........................./.................... 

ลงวันที.่..........................................................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว หากปรากฏวาผูกูผิดสัญญา และ/หรือผิดนัดไมชําระหนี้ไมวา

เงินตนหรือดอกเบี้ยตามสัญญาดังกลาวไมวาดวยประการใดๆ ขาพเจายอมรับผิดชําระหนี้รวมทั้งคาสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเปนอุปกรณ

แหงหนี้ ใหแกสหกรณฯแทนผูกูตามจํานวนที่ผูกูจะตองชําระจนครบถวนโดยสิ้นเชิง 

 ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และทราบวัตถุประสงคในการกอหนี้ที่ผูกูระบุไวในสัญญา จํานวนเงินที่กู อัตรา

ดอกเบี้ย การสงเงินงวดชําระหนี้ และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอม

ปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว 

 ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกสหกรณของขาพเจาไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ํา

ประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดชําระหนีเ้งินกูเสร็จสิ้นหรือใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปน

ผูค้ําประกันแทนขาพเจา 

 ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแต

วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย 

ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นใดของขาพเจาสงสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินราย

เดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณและหนวยงานตนสังกัดแลว ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้ตามหนังสือกูเงิน

สามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว และหากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดย

ทันที 

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

ผูค้ําประกันคนท่ี 1…………………….……… 

………………………………………………..………. 

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

คูสมรส 

……………………………………………………………. 

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

พยาน สมาชิกเลขท่ี............................... 

………………….…………………………….……… 

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

วงเงินค้ําประกัน 

เต็มยอดเงินและไมนอยกวา 

........................................... บาท 

ผูค้ําประกันคนท่ี 2…………………….……… 

………………………………………………..………. 

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

คูคูสมรส 

……………………………………………………………. 

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

พยาน สมาชิกเลขท่ี............................... 

………………….…………………………….……… 

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

วงเงินค้ําประกัน 

เต็มยอดเงินและไมนอยกวา 

............................................ บาท 

ผูค้ําประกันคนท่ี 3…………………….……… 

………………………………………………..………. 

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

คูสมรส 

……………………………………………………………. 

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

พยาน สมาชิกเลขท่ี............................... 

………………….…………………………….……… 

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

วงเงินค้ําประกัน 

เต็มยอดเงินและไมนอยกวา 

........................................... บาท 

หนงัสือเงินกูที.่........../............ 

ชื่อผูกู..................................... 

ทะเบียนผูค้าํประกัน เลม.............หนา.............. 

สหกรณออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด 
  หนังสือค้ําประกันสาํหรับเงินกูสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสรมิ 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิชําระหนี�สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 เขียน        เขียน.....................................................................................  

        วนัที�..................เดือน....................................พ.ศ.................................  

 1.  ขา้พเจา้.......................................................................อาย.ุ.....................ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที�...............................หมู่ที�..................................

ถนน...............................ตาํบล/แขวง.......................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั....................................................รับราชการตาํแหน่ง

............................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ในฐานะผู้กู้  ไดกู้เ้งินไป  จาํนวน.............................บาท 

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

 2. ขา้พเจา้.........................................................................อาย.ุ....................ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที�...............................หมู่ที�.................................. 

ถนน...............................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั...................................................รับราชการตาํแหน่ง

............................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ในฐานะผู้คํ�าประกนั   

 3. ขา้พเจา้.........................................................................อาย.ุ....................ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที�...............................หมู่ที�.................................. 

ถนน...............................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั...................................................รับราชการตาํแหน่ง

............................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ในฐานะผู้คํ�าประกนั   

 4. ขา้พเจา้.........................................................................อาย.ุ....................ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที�...............................หมู่ที�.................................. 

ถนน...............................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั...................................................รับราชการตาํแหน่ง

............................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  ในฐานะผู้คํ�าประกนั   

 มีความประสงคใ์หส่้วนราชการหกัเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยที์�ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวก้บั สหกรณ์ออมทรัพย์

ตาํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ดงันี�  

 1.  ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้น่วยงานที�มีหนา้ที�เบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ   หักเงินเดือน ค่าจา้ง   บาํเหน็จบาํนาญ  เงิน

ประจาํตาํแหน่ง เงินเพิ�ม และเงินอื�นในลกัษณะเดียวกนั แลว้แต่กรณี ที�ขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนที�สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี 

จาํกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งชาํระหนี�  ชาํระค่าหุน้ หรือเงินอื�น ๆ  แลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

 2.  กรณีขา้พเจา้โอนยา้ยไปสังกดัส่วนราชการ องคก์าร รัฐวสิาหกิจอื�นใดนอกสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  เกษียณอายรุาชการ หรือพน้จากการเป็น

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง ดว้ยเหตุใด ๆ ก็ตาม     ขา้พเจา้ยินยอมให้หน่วยงานที�มีหน้าที�เบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที�ขา้พเจา้ไดโ้อนยา้ยไปสังกดั

หกัเงินตามที�กล่าวมาในขอ้ 1 ส่งชาํระหุน้ หนี� ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั แทนขา้พเจา้ 

 3.  การหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบาํนาญ  เงินบาํเหน็จ  เงินฌาปนกิจหรือเงินอื�นใด  ไม่ว่ากรณีใดเมื�อไดห้ักชาํระหนี� แก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี) 

ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

        4. กรณีหกัเงินชาํระหนี� หรือภาระอื�นใดที�จะตอ้งชาํระให้แก่สหกรณ์ หากหักเงินจากขอ้ 1 ไม่เพียงพอ ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ฯถอนเงินฝาก

จากบญัชีที�มีอยูใ่นสหกรณ์ฯเพื�อชาํระหนี�แทน 

 5. หนงัสือยนิยอมนี� ใหม้ีผลตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไป  และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการใหค้าํยนิยอมทั�งหมด  หรือบางส่วนเวน้แต่ไดรั้บคาํยินยอม

เป็นหนงัสือจาก  สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี  จาํกดั 

 หนังสือยินยอมฉบบันี� ทาํขึ�น โดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  และไดท้าํขึ�นเป็น 2 ฉบบั มีขอ้ความตรงกันทุกประการฉบบัที�หนึ� งเก็บไวที้� 

สหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจสุราษฎร์ธานี จาํกดั  และฉบบัที�สองเก็บไวที้�ขา้พเจา้ ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 

 

 (ลงชื�อ) .............................................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผู้กู้)              (ลงชื�อ) ...............................................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผู้คํ�าคนที� 1)     

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

 

(ลงชื�อ) .............................................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผู้คํ�าคนที� 2)  (ลงชื�อ) .............................................................ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผู้คํ�า คนที� 3) 

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

        

 (ลงชื�อ) ..............................................................พยาน                                      (ลงชื�อ) .................................................................พยาน 

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

                               

  


