หนังสื อสั ญญากู้เงินระยะสั้ น
ทำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด
อำคำร 19 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
วันที่………… เดือน…....……………พ.ศ……..…….
สัญญำนี้ทำขึ้นระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด โดย
(1) พลตำรวจโทวิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล
ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร
และ
(2) พันตำรวจเอกยรรยง
กองเงิน
ตำแหน่ง กรรมกำร / เลขำนุกำร
เป็ นผูแ้ ทน ซึ่ งต่อไปในสัญญำนี้ เรี ยกว่ำ “ผู้ให้ ก้ ู” ฝ่ ำยหนึ่ งกับ สหกรณ์ ออมทรัพย์..……………………….จำกัด
โดย.(1) …………………………………………………… ตำแหน่ง ………………………….
และ
(2) …………………………………………………… ตำแหน่ง ………………………….
เป็ นผูแ้ ทน ซึ่ ง ต่ อไปในสัญญำนี้ เรี ย กว่ำ “ผู้ ก้ ู ”
ฝ่ ำยหนึ่ ง ทั้งสองฝ่ ำยได้ตกลงท ำสั ญญำกันมี ข ้อควำมดัง
ต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูก้ ู้ไ ด้กู้เ งิ นจำกผูใ้ ห้กู้เป็ นจำนวนเงิ น ………………………..บาท (……...……………………)
และผูก้ ไู้ ด้รับเงินจำนวนดังกล่ำวในวันทำสัญญำกูน้ ้ ีโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ข้อ 2 ผู ้กู้ สั ญ ญำว่ ำ จะช ำระเงิ น ต้ น พร้ อ มดอกเบี้ ยในอัต รำร้ อ ยละ...…………ต่ อ ปี โดยช ำระเป็ น
งวดรำยเดือนทุก ๆ เดือน รวม………….งวด ตั้งแต่งวดเดือน ……………… เป็ นต้นไปภำยในวันสิ้นเดือน ตำม
รำยละเอียดกำรชำระคืน ท้ำยสัญญำนี้ ในเวลำทำงำนของผูใ้ ห้กู้ แต่ถำ้ วันกำหนดชำระหนี้ ตรงกับวันหยุดงำนของ
ผูใ้ ห้กู้ ให้ชำระในวันทำกำรก่อนวันหยุดสิ้ นเดื อน ทั้งนี้ หำกผูก้ ูผ้ ิดนัดชำระหนี้ งวดใดงวดหนึ่ งให้ถือว่ำผูก้ ูผ้ ิดนัด
ทั้งหมด และยินยอมให้ผใู ้ ห้กดู้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยได้ทนั ที
ข้อ 3 ผูก้ ู้สัญญำว่ำจะนำเงิ นกู้ตำมสัญญำนี้ ไปให้สมำชิ กของตนกู้ตำมระเบี ยบว่ำด้วยกำรให้กู้ของผูก้ ู้
เท่ำนั้น กำรใช้เงิ นกูน้ อกเหนื อวัตถุประสงค์กำรให้กูต้ ำมสัญญำนี้ ตอ้ งได้รับควำมเห็ นชอบเป็ นหนังสื อจำกผูใ้ ห้กู้
ก่อนจึงจะดำเนินกำรได้
ข้อ 4 ผูก้ ตู้ อ้ งปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสั่งและคำแนะนำของนำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และพนักงำนเจ้ำ หน้ำที่ สหกรณ์ ผูม้ ี หน้ำที่ ควบคุ ม กำกับ ดู แลกิ จกำรสหกรณ์ ที่ ชอบด้วยกฎหมำย และ
ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ของผูใ้ ห้กเู้ ข้ำตรวจสอบกิจกำร เอกสำรและบัญชีต่ำง ๆ ของผูก้ ไู้ ด้ตำมที่ผใู ้ ห้กเู้ ห็นสมควร

ข้อ 5 ในกำรรับเงินกู้ ผูก้ จู้ ะต้องออกใบเสร็ จรับเงินให้ผใู ้ ห้กไู้ ว้เป็ นหลักฐำน และในกำรชำระหนี้ เงินกู้
ผูใ้ ห้กจู้ ะต้องออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ผกู ้ ไู้ ว้เป็ นหลักฐำนเช่นเดียวกัน จำนวนเงินกูท้ ี่ยงั คงเป็ นหนี้ ให้ถือตำมจำนวน
เงินที่ผกู ้ รู้ ับไปและยังไม่ได้ชำระคืนแก่ผใู ้ ห้กู้
ข้อ 6 ในกรณี มีเหตุจำเป็ น ผูใ้ ห้กอู้ ำจคิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงจำกที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ได้
โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ แู้ ละผูค้ ้ ำประกันทรำบล่วงหน้ำ
ข้อ 7 ผูใ้ ห้ กู้ส งวนสิ ท ธิ์ ที่ จะเรี ย กให้ ผูก้ ู้ช ำระหนี้ เงิ น กู้ท้ งั หมดหรื อ บำงส่ ว นเมื่ อ ใดก็ ไ ด้ แม้ย งั ไม่ ถึ ง
กำหนดเวลำตำมข้อ 2 โดยผูใ้ ห้กจู้ ะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อไปให้ผกู ้ ทู้ รำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน และในทำง
กลับกันหำกผูก้ มู้ ีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำเงินกูก้ ่อนกำหนดเวลำในข้อ 2 ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งคำบอกเลิกสัญญำ
เป็ นหนังสื อให้ผกู ้ ทู้ รำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน หรื อหนึ่งงวดกำรชำระหนี้งวดรำยเดือน
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ผู ้กู้ ผิ ด ข้อ ตกลงข้อ ใดข้อ หนึ่ งแห่ ง สั ญ ญำนี้ ผู ้กู้ ย อมรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ ำ เสี ย หำย
ทั้งสิ้ น บรรดำที่ผใู ้ ห้กจู้ ะพึงได้รับอันเนื่องมำจำกกำรผิดสัญญำนั้น รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน เรี ยกร้อง ทวงถำม
ดำเนินคดีและกำรบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกประกำร
คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมแห่งสัญญำฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่ อเป็ นสำคัญต่อหน้ำ
พยำน
สัญญำนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ควำมตรงกัน คู่สัญญำต่ำงถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ พลตำรวจโท

…………………….………..
(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)

ลงชื่อ พันตำรวจเอก

…………………….………..
(ยรรยง กองเงิน)
แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่ งชาติ จากัด ผูใ้ ห้กู้
ลงชื่อ

ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร

ตำแหน่ง กรรมกำร/เลขำนุกำร

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

ลงชื่อ

…………………….……….. ตำแหน่ง ……………………
(…………………….………..)
แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ …………………………… จากัด ผูก้ ู้
ลงชื่อ

…………………….………..
(นำงอุดมรัตน์ ดำขำ)

พยำน

ลงชื่อ

…………………….……….. พยำน
(…………………….………..)

หนังสื อสั ญญากู้เงินระยะยาว
ทำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด
อำคำร 19 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
วันที่…………เดือน…....……………พ.ศ……..…….
สัญญำนี้ทำขึ้นระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด โดย
(1) พลตำรวจโทวิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล
ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร
และ
(2) พันตำรวจเอกยรรยง
กองเงิน
ตำแหน่ง กรรมกำร / เลขำนุกำร
เป็ นผูแ้ ทน ซึ่ งต่อไปในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ผู้ให้ ก้ ู” ฝ่ ำยหนึ่งกับ สหกรณ์ออมทรัพย์........................... จำกัด
โดย.(1)
ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำรดำเนินกำร
และ
(2)
ตำแหน่ง
เป็ นผูแ้ ทน ซึ่ งต่อไปในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ
“ผู้ก้ ”ู
ฝ่ ำยหนึ่งทั้งสองฝ่ ำยได้ตกลงทำสัญญำกันมีขอ้ ควำมดัง
ต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูก้ ไู้ ด้กเู้ งินจำกผูใ้ ห้กเู้ ป็ นจำนวนเงิน ........................................บาท(.........................................)
และผูก้ ไู้ ด้รับเงินจำนวนดังกล่ำวในวันทำสัญญำกูน้ ้ ีโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ข้อ 2 ผูก้ สู้ ัญญำว่ำจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ...............ต่อปี โดยชำระเป็ นงวดรำยเดือน
ทุก ๆ เดือน รวม..........งวด ตั้งแต่งวดเดือน ...................................... เป็ นต้นไปภำยในวันสิ้นเดือน ตำมรำยละเอียด
กำรชำระคืนท้ำยสัญญำนี้ในเวลำทำงำนของผูใ้ ห้กู้ แต่ถำ้ วันกำหนดชำระหนี้ ตรงกับวันหยุดงำนของผูใ้ ห้กู้ ให้ชำระ
ในวันทำกำรก่อนวันหยุดสิ้ นเดือน ทั้งนี้หำกผูก้ ผู้ ดิ นัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่ำผูก้ ผู้ ดิ นัดทั้งหมด และ
ยินยอมให้ผใู ้ ห้กดู้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยได้ทนั ที
ข้อ 3 ผูก้ สู้ ัญญำว่ำจะนำเงินกูต้ ำมสัญญำนี้ไปให้สมำชิกของตนกูต้ ำมระเบียบว่ำด้วยกำรให้กขู้ องผูก้ ู้
เท่ำนั้น กำรใช้เงินกูน้ อกเหนือวัตถุประสงค์กำรให้กตู้ ำมสัญญำนี้ ตอ้ งได้รับควำมเห็นชอบเป็ นหนังสื อจำกผูใ้ ห้กู้
ก่อนจึงจะดำเนินกำรได้
ข้อ 4 ผูก้ ตู้ อ้ งปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ คำสั่งและคำแนะนำของนำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ผมู ้ ีหน้ำที่ควบคุมกำกับดูแลกิจกำรสหกรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมำย
และ
ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ของผูใ้ ห้กเู้ ข้ำตรวจสอบกิจกำร เอกสำรและบัญชีต่ำง ๆ ของผูก้ ไู้ ด้ตำมที่ผใู ้ ห้กเู้ ห็นสมควร

ข้อ 5 ในกำรรับเงินกู้ ผูก้ จู้ ะต้องออกใบเสร็ จรับเงินให้ผใู ้ ห้กไู้ ว้เป็ นหลักฐำน และในกำรชำระหนี้เงินกู้
ผูใ้ ห้กจู้ ะต้องออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ผกู ้ ไู้ ว้เป็ นหลักฐำนเช่นเดียวกัน จำนวนเงินกูท้ ี่ยงั คงเป็ นหนี้ให้ถือตำมจำนวน
เงินที่ผกู ้ รู้ ับไปและยังไม่ได้ชำระคืนแก่ผใู ้ ห้กู้
ข้อ 6 ในกรณี มีเหตุจำเป็ น ผูใ้ ห้กอู้ ำจคิดอัตรำดอกเบี้ยเงินกูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงจำกที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ได้
โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ แู้ ละผูค้ ้ ำประกันทรำบล่วงหน้ำ
ข้อ 7 ผูใ้ ห้กสู้ งวนสิ ทธิ์ ที่จะเรี ยกให้ผกู ้ ชู้ ำระหนี้เงินกูท้ ้ งั หมดหรื อบำงส่ วนเมื่อใดก็ได้
แม้ยงั ไม่ถึง
กำหนดเวลำตำมข้อ 2 โดยผูใ้ ห้กจู้ ะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อไปให้ผกู ้ ทู้ รำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน และในทำง
กลับกันหำกผูก้ มู้ ีควำมประสงค์จะบอกเลิกสัญญำเงินกูก้ ่อนกำหนดเวลำในข้อ 2 ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งคำบอกเลิกสัญญำ
เป็ นหนังสื อให้ผกู ้ ทู้ รำบล่วงหน้ำเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน หรื อหนึ่งงวดกำรชำระหนี้งวดรำยเดือน
ข้อ 8 ในกรณี ที่ผกู ้ ผู้ ดิ ข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งแห่งสัญญำนี้
ผูก้ ยู้ อมรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสี ยหำย
ทั้งสิ้ น บรรดำที่ผใู ้ ห้กจู้ ะพึงได้รับอันเนื่องมำจำกกำรผิดสัญญำนั้น รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน เรี ยกร้อง ทวงถำม
ดำเนินคดีและกำรบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกประกำร
คู่สัญญำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมแห่งสัญญำฉบับนี้ โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่ อเป็ นสำคัญต่อหน้ำ
พยำน
สัญญำนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ควำมตรงกัน คู่สัญญำต่ำงถือไว้ฝ่ำยละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ พลตำรวจโท

…………………….………..
(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)

ลงชื่อ พันตำรวจเอก

…………………….………..
(ยรรยง กองเงิน)
แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่ งชาติ จากัด ผูใ้ ห้กู้
ลงชื่อ

ตำแหน่ง ประธำนกรรมกำร

ตำแหน่ง กรรมกำร/เลขำนุกำร

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

ลงชื่อ

…………………….……….. ตำแหน่ง ……………………
(…………………….………..)
แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ …………………………… จากัด ผูก้ ู้
ลงชื่อ

…………………….………..
(นำงอุดมรัตน์ ดำขำ)

พยำน

ลงชื่อ

…………………….……….. พยำน
(…………………….………..)

หนังสื อสั ญญาคา้ ประกันเงินกู้

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจแห่ งชาติ จากัด
เขียนที่…………………………………
วันที่………เดือน……………พ.ศ..……..
ข้ำพเจ้ำ….………………………………..……………อำยุ……..…..ปี เชื้อชำติ…...…………
สัญชำติ………………ตั้งบ้ำนเรื อนอยูท่ ี่…………………………………….ซอย...………………..
ถนน……………………….ตำบล….…………………………อำเภอ………………………………
จังหวัด…………………………………..ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ "ผูค้ ้ ำประกัน" ทำหนังสื อฉบับนี้ไว้ให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่ งชำติจำกัดซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ "ผูใ้ ห้ก"ู้ เป็ นหลักฐำนสำคัญว่ำ.ข้อ 1. เนื่องในกำรที่ผใู ้ ห้กยู้ อมให้สหกรณ์ออมทรัพย์……………………………………..
ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ "ผูก้ "ู้ กูเ้ งินจำกผูใ้ ห้กู้ ตำมสัญญำเงินกูล้ งวันที่.…….............……………………
เป็ นจำนวนเงิน……………………….……… บำท (……………………………………………) นั้น
ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันกำรชำระหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่ำสิ นไหมทดแทน ซึ่ งผูก้ คู้ ำ้ งชำระ ตลอดจน
ค่ำภำระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ รำยนี้ ตำมสัญญำเงินกูท้ ี่กล่ำวมำแล้ว จนกว่ำผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับ
ชำระหนี้ โดยสิ้ นเชิง
ข้อ 2. กรณี ที่ ผูก้ ู้ล้ม ละลำย หรื อมี ก รณี อื่น ใดอันกระท ำให้ผูใ้ ห้กู้ไ ม่ ไ ด้รั บ ช ำระหนี้ ตำม
สัญญำกู้ที่ก ล่ ำวมำแล้วตำมกำหนดเวลำที่ ระบุ ไ ว้ใ นสั ญญำก็ ดีข ้ำพเจ้ำ ผูค้ ้ ำ ประกันยอมรั บ ผิดแทน
ลูกหนี้ในอันที่จะต้องชำระหนี้ตำมสัญญำกูน้ ้ นั ทันที
ข้อ 3. ถ้ำ ผูใ้ ห้กู้ผ่อนเวลำให้แก่ ผูก้ ู้ช ำระหนี้ โดยมิ ไ ด้แจ้ง ให้ผูค้ ้ ำ ประกันทรำบก็ ตำมผูค้ ้ ำ
ประกันเป็ นอันยอมตกลงด้วยกำรให้ผอ่ นเวลำนั้นทุกครั้งไปและย่อมมิให้ถือเอำกำรให้ผอ่ นเวลำเช่ น
ว่ำนั้นเป็ นเหตุปลดเปลื้องควำมรับผิดชอบ ของผูค้ ้ ำประกันเป็ นอันขำด
ข้อ 4. ในกรณี ผกู ้ ผู้ ดิ สัญญำ
ผูค้ ้ ำประกันยอมสละสิ ทธิ์ ที่จะต่อสู ้ให้ผใู ้ ห้กบู้ งั คับเอำ
ชำระหนี้จำกทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนเรี ยกร้องให้ผคู ้ ้ ำประกันรับผิด แต่ท้ งั นี้ไม่เป็ นกำรตัดสิ ทธิ ของ
ผูใ้ ห้กทู้ ี่จะดำเนิ นกำร เรี ยกร้อง หรื อฟ้ องร้องผูก้ ู้ หรื อกองมรดก หรื อผูร้ ับช่วงสิ ทธิ หรื อเจ้ำหน้ำที่ของ
ผูก้ ใู้ ห้กชู้ ำระหนี้ก่อน ตำมแต่ผใู ้ ห้กจู้ ะเห็นสมควรและในกรณี เช่นว่ำนี้ ถ้ำผูใ้ ห้กมู้ ิได้รับชำระหนี้ หรื อ
ได้รับไม่เต็มจำนวน ผูค้ ้ ำประกันยอมให้ถือว่ำกำรดำเนินเช่นนั้นเป็ นกำรให้ผใู ้ ห้กกู้ ระทำเพื่อค้ ำประ
กันเอง ผูค้ ้ ำประกันจึงยินยอมจะชำระหนี้ที่คำ้ งอยูโ่ ดยพลัน ทั้งยอมชดใช้บรรดำค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้ นอันผูใ้ ห้กจู้ ะได้เสี ยไปแม้ถึงว่ำกำรดำเนินเช่นว่ำนั้น ผูใ้ ห้กจู้ ะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผู ้
ค้ ำประกันทรำบก่อนก็ตำม และถึงแม้จะมิได้เรี ยกร้องผูค้ ้ ำประกันร่ วมกับผูก้ ู้ หรื อกองมรดก หรื อผูร้ ับ
ช่วงสิ ทธิ ของผูก้ ดู้ ว้ ยก็ตำม

ข้อ 5. ผูค้ ้ ำประกันสัญญำว่ำ ถ้ำผูค้ ้ ำประกันย้ำยตำบลที่อยูจ่ ำกภูมิลำเนำดังกล่ำวข้ำงต้นใน
สัญญำนี้ผคู ้ ้ ำประกันมีหน้ำที่แจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ รำบก่อนโดยทันที มิฉะนั้น ผูค้ ้ ำประกันจะต้องรับผิดชอบ
ในควำมเสี ยหำยที่ผใู ้ ห้กู้ ได้รับเป็ นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย
ข้อ 6. กำรค้ ำประกันนี้ ย่อมผูกพันผูค้ ้ ำประกันอย่ำงสมบูรณ์ ถึงแม้หำกจะบังเกิดข้ออ้ำงที่วำ่
ผูก้ เู้ ป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หรื อเข้ำทำสัญญำกูท้ ี่กล่ำวแล้วด้วยควำมสำคัญผิดอย่ำงใด ๆ ก็ตำม
ทั้งนี้ โดยผูค้ ้ ำประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ควำมสำมำรถ หรื อสำคัญผิดนั้น หรื อไม่ก็ตำม และผูค้ ้ ำประกัน
ไม่พน้ จำกควำมผิดเพรำะเหตุผใู ้ ห้กอู้ ำจจะกระทำกำรใด ๆ ไปเป็ นเหตุให้ผคู ้ ้ ำประกันไม่อำจเข้ำรับช่วง
ได้ท้ งั หมดหรื อแต่บำงส่ วนในสิ ทธิ ใด ๆ อันได้ให้ หรื ออำจได้ให้ไว้แก่ผใู ้ ห้กแู้ ต่ก่อน หรื อในขณะทำ
สัญญำค้ ำประกันนี้
(เพื่อเป็ นหลักประกันตำมสัญญำนี้ ผคู ้ ้ ำประกันยอมมอบ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……
ให้ผใู้ ห้กูย้ ึดถือไว้จนกว่ำผูใ้ ห้กูจ้ ะได้รับชำระหนี้ ตำมสัญญำที่กล่ำวแล้ว และตำมสัญญำค้ ำประกันนี้
โดยสิ้ นเชิง)
ผูค้ ้ ำประกันได้เข้ำใจข้อควำมในหนังสื อนี้ โดยตลอดแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน
ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขำ้ งต้น
ลำยมือชื่อ

.……………………………......................... ผูค้ ้ ำประกัน
(……………………………………………..)

ลำยมือชื่อ

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

ลำยมือชื่อ

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

ลำยมือชื่อ

.……………………………......................... สำมี/ภรรยำ
(……………………………………………..)ผูใ้ ห้ควำมยินยอม

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด
อำคำร ๑๙ ชั้นล่ำงบริ เวณลำนจอดรถ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ปทุมวัน กรุ งเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร 0-2252-7436,0-2252-9110,0-2205-2250,0-2205-1203 ต่อ 201โทรสำร ต่อ 503,504

หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงินระหว่ างสหกรณ์
----------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หนังสือคาขอกู้เงิน
งบทดลองย้ อนหลัง 3 เดือน
งบดุล ,งบกาไร-ขาดทุน ประจาเดือนสุดท้ าย
สาเนาหนังสือนายทะเบียนให้ ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการที่มีมติให้ ก้ ูยืมเงิน
รายงานกิจการประจาปี ย้ อนหลัง 2 ปี
สาเนาใบสาคัญรับจดทะเบียน
รายชื่อคณะกรรมการดาเนินการ
สาเนาข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อแนะนาในการจัดทาสัญญาคา้ ประกันการกู้ยืมเงิน
1. จัดพิมพ์รายละเอียดส่วนตัวของผู้ค ้าประกันให้ ครบถ้ วน
2. สัญญาในข้ อ 1 ข้ อความ สัญญาลงวันที่………………จานวนเงิน .…………………..
(…………………………………….) ให้ เว้ นไว้ สอ.ตร.จะจัดพิมพ์เอง
(หรือประสานให้ สอ.ตร.จัดพิมพ์ ให้ ในกรณีเฉพาะสัญญาเงินกู้) หรือหาก
ต้ องการแบบสัญญาเงินกู้ไปพิมพ์ เองสามารถดาวน์ โหลดได้ ท่ ี www.sctppolice.org
3. จัดให้ ผ้ คู ้าประกันลงนามในสัญญา พร้ อมทังให้
้ มีผ้ ลู งนาม เป็ นพยานอีก 2 ท่าน
และกรุณาแนบสาเนาบัตรประจาตัว และสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ค ้าประกัน โดยให้ แต่
ละท่านรับรองสาเนาถูกต้ องมาด้ วย

คาขอกู้เงิน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตารวจแห่ งชาติ จากัด
สหกรณ์ ออมทรั พย์ …………..………………….……………จากัด
วันที่………..……เดือน…..….……………..พ.ศ…...…..….
ข้ าพเจ้ า…………………………………………………………………………………..……..
ตังส
้ านักงานอยูท่ ี่……………………………………………….ตาบล……………………………....
อาเภอ…………….…….จังหวัด……………………โทรศัพท์…………………โทรสาร..…………..
มีความประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด ดังต่อไปนี .้ 1. ขอกู้เงินจานวน………………………บาท (……..……………………………………)
2. กาหนดชาระคืน……………………...เดือน (….…………………………………...…)
3. เพื่อนาไปใช้ ประโยชน์ในการ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
4. ในการนี ้ข้ าพเจ้ ายินยอมมอบหลักประกันไว้ คือ
……………………………………………………………………………..…………………
5. ในขณะนี ้ข้ าพเจ้ าเป็ นลูกหนี ้ และมีภาระผูกพันอยูก่ บั สถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนี ้
1………………………………..……จานวนเงิน…………………………….....บาท
2…………………………………..…จานวนเงิน…………………………….....บาท
3……………………………………..จานวนเงิน…………………………….....บาท
4……………………………………..จานวนเงิน…………………………….....บาท
5……………………………………..จานวนเงิน…………………………….....บาท
6……………………………………..จานวนเงิน…………………………….....บาท
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า หากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด อนุมตั ใิ ห้ ข้าพเจ้ ากู้ได้
ตามคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมตกลงที่จะปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามระเบียบ และความประสงค์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด ทุกประการ
ลงนาม………………………….....…
ลงนาม.….………….…………………
(…………..………….………) ประทับตรา (……..…….……………………..)
ตาแหน่ง……………..…………….. สหกรณ์ ตาแหน่ง….……………..……………..
ผู้ยื่นคาขอกู้
ผู้ยื่นคาขอกู้

