
หนังสือสัญญากู้เงนิระยะส้ัน 
 
    ท ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจแห่งชำติ   จ  ำกดั 
    อำคำร 19 ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 
    เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ   10330 
 
    วนัท่ี………… เดือน…....……………พ.ศ……..……. 
 
 สัญญำน้ีท ำข้ึนระหวำ่งสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจแห่งชำติ  จ  ำกดั  โดย 
 (1) พลต ำรวจโทวโิรจน์  สัตยสัณห์สกุล ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร 
และ 
 (2) พนัต ำรวจเอกยรรยง   กองเงิน ต ำแหน่ง กรรมกำร / เลขำนุกำร 
เป็นผูแ้ทน  ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” ฝ่ำยหน่ึงกบั สหกรณ์ออมทรัพย.์.……………………….จ ำกดั
โดย.- 
 (1) …………………………………………………… ต ำแหน่ง …………………………. 
และ 
 (2) …………………………………………………… ต ำแหน่ง …………………………. 
เป็นผูแ้ทน ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกว่ำ  “ผู้กู้”  ฝ่ำยหน่ึงทั้งสองฝ่ำยได้ตกลงท ำสัญญำกันมีข้อควำมดัง 
ต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ผูกู้ ้ได้กู้เงินจำกผูใ้ห้กู้เป็นจ ำนวนเงิน ………………………..บาท (……...……………………)
และผูกู้ไ้ดรั้บเงินจ ำนวนดงักล่ำวในวนัท ำสัญญำกูน้ี้โดยครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 
 ขอ้ 2 ผู ้กู้สัญญำว่ำจะช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียในอัตรำร้อยละ ...…………ต่อปีโดยช ำระเป็น 
งวดรำยเดือนทุก ๆ เดือน รวม………….งวด ตั้งแต่งวดเดือน ……………… เป็นตน้ไปภำยในวันส้ินเดือน  ตำม
รำยละเอียดกำรช ำระคืนทำ้ยสัญญำน้ีในเวลำท ำงำนของผูใ้ห้กู ้ แต่ถำ้วนัก ำหนดช ำระหน้ีตรงกบัวนัหยุดงำนของ
ผูใ้ห้กู ้ ให้ช ำระในวนัท ำกำรก่อนวนัหยุดส้ินเดือน  ทั้งน้ีหำกผูกู้ผ้ิดนดัช ำระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงให้ถือว่ำผูกู้ผ้ิดนดั
ทั้งหมด และยนิยอมใหผู้ใ้หกู้ด้  ำเนินกำรตำมกฎหมำยไดท้นัที 
 ขอ้ 3 ผูกู้ ้สัญญำว่ำจะน ำเงินกู้ตำมสัญญำน้ีไปให้สมำชิกของตนกู้ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรให้กู้ของผูกู้ ้
เท่ำนั้น  กำรใช้เงินกูน้อกเหนือวตัถุประสงค์กำรให้กูต้ำมสัญญำน้ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบเป็นหนงัสือจำกผูใ้ห้กู้
ก่อนจึงจะด ำเนินกำรได ้
 ขอ้ 4 ผูกู้ต้อ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ค ำสั่งและค ำแนะน ำของนำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ผูมี้หน้ำท่ีควบคุมก ำกบัดูแลกิจกำรสหกรณ์ท่ีชอบด้วยกฎหมำย  และ
ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของผูใ้หกู้เ้ขำ้ตรวจสอบกิจกำร  เอกสำรและบญัชีต่ำง ๆ ของผูกู้ไ้ดต้ำมท่ีผูใ้หกู้เ้ห็นสมควร 



  

 ขอ้ 5 ในกำรรับเงินกู ้ ผูกู้จ้ะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินให้ผูใ้ห้กูไ้วเ้ป็นหลกัฐำน  และในกำรช ำระหน้ีเงินกู้
ผูใ้หกู้จ้ะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูกู้ไ้วเ้ป็นหลกัฐำนเช่นเดียวกนั  จ  ำนวนเงินกูท่ี้ยงัคงเป็นหน้ีให้ถือตำมจ ำนวน
เงินท่ีผูกู้รั้บไปและยงัไม่ไดช้ ำระคืนแก่ผูใ้หกู้ ้
 ขอ้ 6 ในกรณีมีเหตุจ ำเป็น  ผูใ้หกู้อ้ำจคิดอตัรำดอกเบ้ียเงินกูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงจำกท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 ได ้
โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ  ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้แ้ละผูค้  ้ำประกนัทรำบล่วงหนำ้ 
 ขอ้ 7 ผูใ้ห้กู้สงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกให้ผูกู้ ้ช ำระหน้ีเงินกู้ทั้ งหมดหรือบำงส่วนเม่ือใดก็ได้ แม้ยงัไม่ถึง
ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 2 โดยผูใ้ห้กูจ้ะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือไปให้ผูกู้ท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่  30  วนั  และในทำง
กลบักนัหำกผูกู้มี้ควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญำเงินกูก่้อนก ำหนดเวลำในขอ้  2  ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ค ำบอกเลิกสัญญำ
เป็นหนงัสือใหผู้กู้ท้รำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่   30  วนั  หรือหน่ึงงวดกำรช ำระหน้ีงวดรำยเดือน 
 ขอ้ 8 ในกรณีท่ีผู ้กู้ผิดข้อตกลงข้อใดข้อหน่ึงแห่งสัญญำน้ี  ผู ้กู้ยอมรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำย 
ทั้งส้ิน  บรรดำท่ีผูใ้หกู้จ้ะพึงไดรั้บอนัเน่ืองมำจำกกำรผดิสัญญำนั้น รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรเตือน  เรียกร้อง  ทวงถำม  
ด ำเนินคดีและกำรบงัคบัช ำระหน้ีจนเตม็จ ำนวนทุกประกำร 
 คู่สัญญำไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมแห่งสัญญำฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้  จึงไดล้งลำยมือช่ือเป็นส ำคญัต่อหนำ้
พยำน 
 สัญญำน้ีท ำข้ึนสองฉบบั  มีขอ้ควำมตรงกนั  คู่สัญญำต่ำงถือไวฝ่้ำยละหน่ึงฉบบั 

 ลงช่ือ พลต ำรวจโท …………………….……….. ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร 
   (วโิรจน์    สัตยสัณห์สกุล) 

 ลงช่ือ พนัต ำรวจเอก …………………….……….. ต ำแหน่ง กรรมกำร/เลขำนุกำร 
   (ยรรยง    กองเงิน) 
แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ   จ ากดั  ผูใ้หกู้ ้

 ลงช่ือ  …………………….……….. ต ำแหน่ง …………………… 
   (…………………….………..) 

 ลงช่ือ  …………………….……….. ต ำแหน่ง …………………… 
   (…………………….………..) 
แทน  สหกรณ์ออมทรัพย์…………………………… จ ากดั   ผูกู้ ้

 ลงช่ือ  …………………….……….. พยำน 
   (นำงอุดมรัตน์   ด ำข ำ) 

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



หนังสือสัญญากู้เงนิระยะยาว 
 
    ท ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจแห่งชำติ   จ  ำกดั 
    อำคำร 19 ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 
    เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ   10330 
 
   วนัท่ี…………เดือน…....……………พ.ศ……..……. 
 
 สัญญำน้ีท ำข้ึนระหวำ่งสหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจแห่งชำติ  จ  ำกดั  โดย 
 (1) พลต ำรวจโทวโิรจน์  สัตยสัณห์สกุล ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร 
และ 
 (2) พนัต ำรวจเอกยรรยง กองเงิน ต ำแหน่ง กรรมกำร / เลขำนุกำร 
เป็นผูแ้ทน  ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกวำ่ “ผู้ให้กู้” ฝ่ำยหน่ึงกบั สหกรณ์ออมทรัพย.์.......................... จ  ำกดั 
โดย.- 

(1)    ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
และ 

(2)    ต ำแหน่ง  
เป็นผูแ้ทน ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกวำ่  “ผู้กู้”  ฝ่ำยหน่ึงทั้งสองฝ่ำยไดต้กลงท ำสัญญำกนัมีขอ้ควำมดงั 
ต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจำกผูใ้หกู้เ้ป็นจ ำนวนเงิน ........................................บาท(.........................................)  
และผูกู้ไ้ดรั้บเงินจ ำนวนดงักล่ำวในวนัท ำสัญญำกูน้ี้โดยครบถว้นถูกตอ้งแลว้ 
 ขอ้ 2 ผูกู้ส้ัญญำวำ่จะช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ...............ต่อปีโดยช ำระเป็นงวดรำยเดือน 
ทุก ๆ เดือน รวม..........งวด ตั้งแต่งวดเดือน ......................................  เป็นตน้ไปภำยในวนัส้ินเดือน  ตำมรำยละเอียด
กำรช ำระคืนทำ้ยสัญญำน้ีในเวลำท ำงำนของผูใ้หกู้ ้ แต่ถำ้วนัก ำหนดช ำระหน้ีตรงกบัวนัหยดุงำนของผูใ้หกู้ ้ ใหช้ ำระ
ในวนัท ำกำรก่อนวนัหยดุส้ินเดือน  ทั้งน้ีหำกผูกู้ผ้ดินดัช ำระหน้ีงวดใดงวดหน่ึงใหถื้อวำ่ผูกู้ผ้ดินดัทั้งหมด และ
ยนิยอมใหผู้ใ้หกู้ด้  ำเนินกำรตำมกฎหมำยไดท้นัที 
 ขอ้ 3 ผูกู้ส้ัญญำวำ่จะน ำเงินกูต้ำมสัญญำน้ีไปใหส้มำชิกของตนกูต้ำมระเบียบวำ่ดว้ยกำรใหกู้ข้องผูกู้ ้
เท่ำนั้น  กำรใชเ้งินกูน้อกเหนือวตัถุประสงคก์ำรใหกู้ต้ำมสัญญำน้ีตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบเป็นหนงัสือจำกผูใ้หกู้้
ก่อนจึงจะด ำเนินกำรได ้
 ขอ้ 4 ผูกู้ต้อ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ค ำสั่งและค ำแนะน ำของนำยทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ผูมี้หนำ้ท่ีควบคุมก ำกบัดูแลกิจกำรสหกรณ์ท่ีชอบดว้ยกฎหมำย  และ
ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของผูใ้ห้กูเ้ขำ้ตรวจสอบกิจกำร  เอกสำรและบญัชีต่ำง ๆ ของผูกู้ไ้ดต้ำมท่ีผูใ้หกู้เ้ห็นสมควร 



  

 ขอ้ 5 ในกำรรับเงินกู ้  ผูกู้จ้ะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใหผู้ใ้หกู้ไ้วเ้ป็นหลกัฐำน  และในกำรช ำระหน้ีเงินกู้
ผูใ้หกู้จ้ะตอ้งออกใบเสร็จรับเงินใหแ้ก่ผูกู้ไ้วเ้ป็นหลกัฐำนเช่นเดียวกนั  จ  ำนวนเงินกูท่ี้ยงัคงเป็นหน้ีใหถื้อตำมจ ำนวน
เงินท่ีผูกู้รั้บไปและยงัไม่ไดช้ ำระคืนแก่ผูใ้หกู้ ้
 ขอ้ 6 ในกรณีมีเหตุจ ำเป็น  ผูใ้หกู้อ้ำจคิดอตัรำดอกเบ้ียเงินกูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงจำกท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ 2 ได ้
โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ  ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้แ้ละผูค้  ้ำประกนัทรำบล่วงหนำ้ 
 ขอ้ 7 ผูใ้หกู้ส้งวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกใหผู้กู้ช้  ำระหน้ีเงินกูท้ ั้งหมดหรือบำงส่วนเม่ือใดก็ได ้ แมย้งัไม่ถึง
ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 2 โดยผูใ้หกู้จ้ะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือไปใหผู้กู้ท้รำบล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกวำ่  30  วนั  และในทำง
กลบักนัหำกผูกู้มี้ควำมประสงคจ์ะบอกเลิกสัญญำเงินกูก่้อนก ำหนดเวลำในขอ้  2  ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ค ำบอกเลิกสัญญำ
เป็นหนงัสือใหผู้กู้ท้รำบล่วงหนำ้เป็นเวลำไม่นอ้ยกวำ่   30  วนั  หรือหน่ึงงวดกำรช ำระหน้ีงวดรำยเดือน 
 ขอ้ 8 ในกรณีท่ีผูกู้ผ้ดิขอ้ตกลงขอ้ใดขอ้หน่ึงแห่งสัญญำน้ี  ผูกู้ย้อมรับผิดชอบชดใชค้่ำเสียหำย 
ทั้งส้ิน  บรรดำท่ีผูใ้หกู้จ้ะพึงไดรั้บอนัเน่ืองมำจำกกำรผดิสัญญำนั้น รวมทั้งค่ำใชจ่้ำยในกำรเตือน  เรียกร้อง  ทวงถำม  
ด ำเนินคดีและกำรบงัคบัช ำระหน้ีจนเตม็จ ำนวนทุกประกำร 
 คู่สัญญำไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมแห่งสัญญำฉบบัน้ีโดยตลอดแลว้  จึงไดล้งลำยมือช่ือเป็นส ำคญัต่อหนำ้
พยำน 
 สัญญำน้ีท ำข้ึนสองฉบบั  มีขอ้ควำมตรงกนั  คู่สัญญำต่ำงถือไวฝ่้ำยละหน่ึงฉบบั 

 ลงช่ือ พลต ำรวจโท …………………….……….. ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร 
   (วโิรจน์    สัตยสัณห์สกุล) 

 ลงช่ือ พนัต ำรวจเอก …………………….……….. ต ำแหน่ง กรรมกำร/เลขำนุกำร 
   (ยรรยง    กองเงิน) 
แทน สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ   จ ากดั  ผูใ้หกู้ ้

 ลงช่ือ  …………………….……….. ต ำแหน่ง …………………… 
   (…………………….………..) 

 ลงช่ือ  …………………….……….. ต ำแหน่ง …………………… 
   (…………………….………..) 
แทน  สหกรณ์ออมทรัพย์…………………………… จ ากดั   ผูกู้ ้

 ลงช่ือ  …………………….……….. พยำน 
   (นำงอุดมรัตน์   ด ำข ำ) 

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



หนังสือสัญญาค า้ประกนัเงนิกู้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากดั 
 

       เขียนท่ี………………………………… 
          วนัท่ี………เดือน……………พ.ศ..…….. 
 
 ขำ้พเจำ้….………………………………..……………อำย…ุ…..…..ปี เช้ือชำติ…...…………
สัญชำติ………………ตั้งบำ้นเรือนอยูท่ี่…………………………………….ซอย...………………..
ถนน……………………….ต ำบล….…………………………อ ำเภอ………………………………
จงัหวดั…………………………………..ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ "ผูค้  ้ำประกนั" ท ำหนงัสือฉบบัน้ีไวใ้หแ้ก่
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ำรวจแห่งชำติจ ำกดัซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ "ผูใ้หกู้"้  เป็นหลกัฐำนส ำคญัวำ่.- 
 ขอ้ 1. เน่ืองในกำรท่ีผูใ้หกู้ย้อมใหส้หกรณ์ออมทรัพย…์………………………………….. 
ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ "ผูกู้"้ กูเ้งินจำกผูใ้หกู้ ้ ตำมสัญญำเงินกูล้งวนัท่ี.…….............…………………… 
เป็นจ ำนวนเงิน……………………….……… บำท (……………………………………………) นั้น 
ขำ้พเจำ้ยนิยอมค ้ำประกนักำรช ำระหน้ี  รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่ำสินไหมทดแทน ซ่ึงผูกู้ค้ำ้งช ำระ ตลอดจน
ค่ำภำระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรำยน้ี ตำมสัญญำเงินกูท่ี้กล่ำวมำแลว้ จนกวำ่ผูใ้หกู้จ้ะไดรั้บ
ช ำระหน้ีโดยส้ินเชิง 
 ขอ้ 2. กรณีท่ีผูกู้ ้ล้มละลำย หรือมีกรณีอ่ืนใดอนักระท ำให้ผูใ้ห้กู้ไม่ได้รับช ำระหน้ีตำม
สัญญำกู้ท่ีกล่ำวมำแล้วตำมก ำหนดเวลำท่ีระบุไวใ้นสัญญำก็ดีข้ำพเจำ้ผูค้  ้ ำประกนัยอมรับผิดแทน 
ลูกหน้ีในอนัท่ีจะตอ้งช ำระหน้ีตำมสัญญำกูน้ั้นทนัที 
 ขอ้ 3. ถ้ำผูใ้ห้กู้ผ่อนเวลำให้แก่ผูกู้ ้ช ำระหน้ีโดยมิได้แจ้งให้ผูค้  ้ ำประกันทรำบก็ตำมผูค้  ้ ำ
ประกนัเป็นอนัยอมตกลงดว้ยกำรให้ผอ่นเวลำนั้นทุกคร้ังไปและย่อมมิให้ถือเอำกำรให้ผอ่นเวลำเช่น
วำ่นั้นเป็นเหตุปลดเปล้ืองควำมรับผดิชอบ ของผูค้  ้ำประกนัเป็นอนัขำด 
 ขอ้ 4. ในกรณีผูกู้ผ้ดิสัญญำ ผูค้  ้ำประกนัยอมสละสิทธ์ิท่ีจะต่อสู้ใหผู้ใ้หกู้บ้งัคบัเอำ 
ช ำระหน้ีจำกทรัพยสิ์นของลูกหน้ีก่อนเรียกร้องใหผู้ค้  ้ำประกนัรับผดิ    แต่ทั้งน้ีไม่เป็นกำรตดัสิทธิของ
ผูใ้หกู้ท่ี้จะด ำเนินกำร เรียกร้อง หรือฟ้องร้องผูกู้ ้หรือกองมรดก หรือผูรั้บช่วงสิทธิ หรือเจำ้หนำ้ท่ีของ
ผูกู้ใ้หกู้ช้  ำระหน้ีก่อน ตำมแต่ผูใ้หกู้จ้ะเห็นสมควรและในกรณีเช่นวำ่น้ี ถำ้ผูใ้หกู้มิ้ไดรั้บช ำระหน้ี หรือ
ไดรั้บไม่เตม็จ ำนวน  ผูค้  ้ำประกนัยอมใหถื้อวำ่กำรด ำเนินเช่นนั้นเป็นกำรใหผู้ใ้หกู้ก้ระท ำเพื่อค ้ำประ
กนัเอง ผูค้  ้ำประกนัจึงยนิยอมจะช ำระหน้ีท่ีคำ้งอยูโ่ดยพลนั ทั้งยอมชดใชบ้รรดำค่ำธรรมเนียม และ
ค่ำใชจ่้ำยทั้งส้ินอนัผูใ้หกู้จ้ะไดเ้สียไปแมถึ้งวำ่กำรด ำเนินเช่นวำ่นั้น ผูใ้หกู้จ้ะไดแ้จง้หรือมิไดแ้จง้ให้ผู ้
ค  ้ำประกนัทรำบก่อนก็ตำม และถึงแมจ้ะมิไดเ้รียกร้องผูค้  ้ำประกนัร่วมกบัผูกู้ ้หรือกองมรดก หรือผูรั้บ
ช่วงสิทธิของผูกู้ด้ว้ยก็ตำม 
 



  

 
 ขอ้ 5. ผูค้  ้ ำประกนัสัญญำว่ำ ถำ้ผูค้  ้ ำประกนัยำ้ยต ำบลท่ีอยู่จำกภูมิล ำเนำดงักล่ำวขำ้งตน้ใน
สัญญำน้ีผูค้  ้ำประกนัมีหนำ้ท่ีแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้รำบก่อนโดยทนัที มิฉะนั้น ผูค้  ้ำประกนัจะตอ้งรับผิดชอบ
ในควำมเสียหำยท่ีผูใ้หกู้ ้ไดรั้บเป็นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหน่ึงดว้ย 
 ขอ้ 6. กำรค ้ำประกนัน้ี ยอ่มผกูพนัผูค้  ้ำประกนัอยำ่งสมบูรณ์  ถึงแมห้ำกจะบงัเกิดขอ้อำ้งท่ีวำ่
ผูกู้เ้ป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ หรือเขำ้ท ำสัญญำกูท่ี้กล่ำวแลว้ดว้ยควำมส ำคญัผดิอยำ่งใด ๆ ก็ตำม   
ทั้งน้ี โดยผูค้  ้ำประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุไร้ควำมสำมำรถ  หรือส ำคญัผดินั้น หรือไม่ก็ตำม  และผูค้  ้ำประกนั
ไม่พน้จำกควำมผดิเพรำะเหตุผูใ้หกู้อ้ำจจะกระท ำกำรใด ๆ ไปเป็นเหตุใหผู้ค้  ้ำประกนัไม่อำจเขำ้รับช่วง 
ไดท้ั้งหมดหรือแต่บำงส่วนในสิทธิใด ๆ อนัไดใ้ห้ หรืออำจไดใ้ห้ไวแ้ก่ผูใ้ห้กูแ้ต่ก่อน หรือในขณะท ำ
สัญญำค ้ำประกนัน้ี 
 (เพื่อเป็นหลกัประกนัตำมสัญญำน้ีผูค้  ้ำประกนัยอมมอบ…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….…… 
ให้ผูใ้ห้กูย้ึดถือไวจ้นกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช ำระหน้ีตำมสัญญำท่ีกล่ำวแลว้ และตำมสัญญำค ้ำประกนัน้ี
โดยส้ินเชิง) 
 ผูค้  ้ำประกนัไดเ้ขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสือน้ีโดยตลอดแลว้ จึงลงลำยมือช่ือไวต่้อหนำ้พยำน 
ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขำ้งตน้ 
 
  ลำยมือช่ือ       .……………………………......................... ผูค้  ้ำประกนั 
  (……………………………………………..) 
 
  ลำยมือช่ือ .……………………………......................... พยำน  
  (……………………………………………..) 
 
  ลำยมือช่ือ .……………………………......................... พยำน 
  (……………………………………………..) 
 
  ลำยมือช่ือ .……………………………......................... สำมี/ภรรยำ 
  (……………………………………………..)ผูใ้หค้วำมยินยอม 



  
สหกรณอ์อมทรพัยต์ ำรวจแห่งชำติ จ ำกดั 
อำคำร ๑๙ ชั้นล่ำงบริเวณลำนจอดรถ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ ปทุมวนั กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทร 0-2252-7436,0-2252-9110,0-2205-2250,0-2205-1203 ต่อ 201โทรสำร ต่อ 503,504 

 
 
 
 
 

หลักฐานประกอบการขอกู้ยืมเงนิระหว่างสหกรณ์ 
----------------------------------------------- 

 
1. หนังสือค าขอกู้เงนิ  
2. งบทดลองย้อนหลัง 3 เดือน 
3. งบดุล ,งบก าไร-ขาดทุน ประจ าเดือนสุดท้าย 
4. ส าเนาหนังสือนายทะเบียนให้ความเห็นชอบวงเงนิกู้ยืม 
5. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีมตใิห้กู้ยืมเงนิ 
6. รายงานกิจการประจ าปีย้อนหลัง 2 ปี 
7. ส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียน 
8. รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ 
9. ส าเนาข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

 
 

ข้อแนะน าในการจัดท าสัญญาค า้ประกันการกู้ยืมเงิน 
1. จดัพิมพ์รายละเอียดสว่นตวัของผู้ค า้ประกนัให้ครบถ้วน 
2. สญัญาในข้อ 1 ข้อความ สญัญาลงวนัท่ี………………จ านวนเงิน .………………….. 

(…………………………………….)   ให้เว้นไว้ สอ.ตร.จะจดัพิมพ์เอง   
 (หรือประสานให้สอ.ตร.จัดพมิพ์ให้  ในกรณีเฉพาะสัญญาเงินกู้)   หรือหาก
ต้องการแบบสัญญาเงินกู้ไปพมิพ์เองสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.sctp-
police.org  

3. จดัให้ผู้ค า้ประกนัลงนามในสญัญา  พร้อมทัง้ให้มีผู้ลงนาม เป็นพยานอีก 2 ทา่น  
และกรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวั และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค า้ประกนั โดยให้แต่
ละทา่นรับรองส าเนาถกูต้องมาด้วย 

  
 
 
 
 
 



  

 

ค าขอกู้เงนิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาต ิจ ากัด 

 
     สหกรณ์ออมทรัพย์…………..………………….……………จ ากัด 

         วันท่ี………..……เดือน…..….……………..พ.ศ…...…..…. 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………..…….. 
ตัง้ส านกังานอยูท่ี่……………………………………………….ต าบล…………………………….... 
อ าเภอ…………….…….จงัหวดั……………………โทรศพัท์…………………โทรสาร..………….. 
มีความประสงค์จะขอกู้ เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาต ิจ ากดั ดงัตอ่ไปนี .้- 

1. ขอกู้ เงินจ านวน………………………บาท (……..……………………………………) 
2. ก าหนดช าระคืน……………………...เดือน (….…………………………………...…) 
3. เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการ…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
4.  ในการนีข้้าพเจ้ายินยอมมอบหลกัประกนัไว้คือ 
……………………………………………………………………………..………………… 
5.  ในขณะนีข้้าพเจ้าเป็นลกูหนี ้และมีภาระผกูพนัอยูก่บัสถาบนัการเงินตา่ง ๆ ดงันี  ้

1………………………………..……จ านวนเงิน…………………………….....บาท 
2…………………………………..…จ านวนเงิน…………………………….....บาท 
3……………………………………..จ านวนเงิน…………………………….....บาท 
4……………………………………..จ านวนเงิน…………………………….....บาท 
5……………………………………..จ านวนเงิน…………………………….....บาท 
6……………………………………..จ านวนเงิน…………………………….....บาท 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า หากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาต ิจ ากดั อนมุตัใิห้ข้าพเจ้ากู้ ได้
ตามค าขอนี ้ข้าพเจ้ายินยอมตกลงท่ีจะปฏิบตัใิห้เป็นไปตามระเบียบ และความประสงค์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจแหง่ชาติ จ ากดั ทกุประการ 

ลงนาม………………………….....…        ลงนาม.….………….………………… 
       (…………..………….………)    ประทับตรา  (……..…….……………………..) 
ต าแหนง่……………..……………..        สหกรณ์ ต าแหนง่….……………..…………….. 

                                     ผู้ ย่ืนค าขอกู้                                            ผู้ ย่ืนค าขอกู้  

 


