ที่............/...............

สหกรณออมทรัพย.............................จํากัด
...................................................................
...................................................................
วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...............

เรื่อง ขอกูยืมเงิน
เรียน ประธานกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
สิ่งที่สงมาดวย 1. หนังสือสัญญากูยืมเงิน
2
ชุด
2. สัญญาค้ําประกันเงินกูยืม
2
ชุด
3. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดปจจุบัน
2
ชุด
4. สําเนางบดุลประจําปที่ผานมา
2
ชุด
5. สําเนางบทดลองเดือนสุดทายกอนยื่นคําขอกูยืมเงิน
2
ชุด
6. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่มีมติ
2
ชุด
ใหกูยืมเงินจาก ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
7. สําเนาหนังสือใหความเห็นชอบในการกําหนด
2
ชุด
วงเงินกูยืมหรือค้ําประกันของนายทะเบียนสหกรณ
8. สําเนาบัตรประจําตัวพรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
2
ชุด
ของคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการอยางละ
9. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย
2
ชุด
ของสหกรณ (หนาที่มีหมายเลขบัญชี)
ดวยสหกรณออมทรัพย...................................................จํากัด เลขที่สมาชิก...............จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตสิ หกรณเมื่อ.................................................มีความประสงคขอกูยืมเงินจาก ชุมนุมสหกรณทหาร
จํากัด จํานวนเงิน...................................บาท (.......................................................) เพื่อใหสมาชิกกูยืม ตาม
เอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่สงมาดวย
หากไดรับอนุมัติใหกูยืมเงินแลว กรุณาจายเงินโดยโอนเขาบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี
สหกรณออมทรัพย..................................................จํากัด หมายเลขบัญชี.......................................ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด สาขา ..................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(.......................................................)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพย.............................................จํากัด

-ฉบับผูก ูยืม-

หนังสือสัญญากูยืมเงิน
ทําที่ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
สัญญากูยืมที่ .................
หนังสือสัญญานี้ทําไว ณ วันที่……….เดือน..........................พ.ศ...........ระหวาง ชุมนุม
สหกรณทหาร จํากัด โดย...................................................ตําแหนง ประธานกรรมการดําเนินการ
และ................................................................ตําแหนง ผูจัดการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เปนผูแทน
ซึ่งตอไปในหนังสือสัญญานี้เรียกวา “ผูใหกูยืม” ฝายหนึ่ง กับ สหกรณออมทรัพย......................................
จํากัด จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณวันที่..........เดือน................................พ.ศ................. เลขที่
ทะเบียน...........................เลขทะเบียนสมาชิก.............ตั้งสํานักงานอยูเลขที่..............หมูที่..........ซอย
...................ถนน............................แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ....................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท..................................โดย
............................................................ตําแหนงประธานกรรมการ และ......................................................
ตําแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพย................................................................จํากัด เปนผูแทน ซึ่งตอไป
ในหนังสือสัญญานี้เรียกวา “ผูกูยืม” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
ขอ. 1. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืม ไดกูยืมเงินจํานวน.................................บาท (.....................................)
ขอ 2. ผูกูยืมสัญญาวาจะใชเงินกูยืมเพื่อ.....................................
การใชเงินกูยืมนอกเหนือความมุงหมายที่ระบุไวในวรรคตน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูใหกูยืมกอน
ขอ 3. ผูใหกูยืมยอมใหผูกูยืมเบิกเงินที่กูยืมไดเปนคราว ๆ ตามจํานวนที่ตองการโดยรวมตน
เงินไมเกินวงเงินกูยืมที่กําหนดไวในขอ 1.
ขอ 4. ในระหวางที่ผูกูยืมยังเปนหนี้เงินกูรายนี้อยู ผูกูยืมจะกูยืมเงินจากผูอื่นใหแจงเปนหนังสือ
ให ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ทราบ มิเชนนั้น ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด อาจเรียกเงินกูย ืมคืนได
/ขอ 5. ในการรับเงินกูยืม........

-2ขอ 5. ในการรับเงินกูยืม ผูกูยืมจะตองออกใบรับเงินประทับตรา และลงนามโดยผูมีอํานาจ
ใหแกผูใหกูยืมไวเปนหลักฐาน และในการสงคืนเงินกูยืม ผูใหกูยืมจะตองออกใบรับเงินใหแกผูกูยืมไวเปน
หลักฐานเชนกัน จํานวนเงินกูยืมที่เปนหนี้ถือตามจํานวนเงินที่ผูกูยืมรับไปแลว และยังไมไดสงคืนใหผูกูยืม
ขอ 6. ผูกูยืมตกลงจายดอกเบี้ยใหผูใหกูยืมในอัตรารอยละ
ตอป โดยคํานวณตามตน
เงินคงเหลือเปนรายวัน ตั้งแตวันถัดจากวันที่ผูใหกูยืม จนถึงวันที่ผูใหกูยืมไดรับหลักฐานการชําระคืน
ใหผูกูยืมชําระดอกเบี้ยแกผูใหกูยืมทุกเดือนพรอมกับการชําระตนเงินคืนตามที่กลาวในขอ 6.
หรือในวันชําระตนเงินกูเสร็จสิ้น
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูใหกูยืมตองเพิ่ม หรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยืมยินยอมใหผูใหกูยืมเพิ่ม
หรือลดอัต ราดอกเบี้ย จากที่กําหนดไวในวรรคกอนไดต ามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้ผูใหกูยืมไม
จําเปนตองแจงใหผูกูยืมทราบลวงหนา
ขอ 7. ผูกูยืมสัญญาวา จะสงใชตนเงินกูยืมเปนงวดรายเดือนพรอมดอกเบี้ยตามอัตราในขอ 6.
รวม............. งวด (............................) ทั้งนี้ใหชําระงวดแรกในวันที…่ ………เดือน....................พ.ศ. .............
ในกรณีที่ผูกูยืมจะชําระหนี้เงินกูยืมกอนกําหนดเวลาที่ระบุไวในวรรคกอน ใหผูกูยืมแจงเปนลาย
ลักษณอักษร ใหผูใหกูยืมทราบลวงหนากอนเปนเวลาไมนอยกวา 3 วันทําการผูใหกูยืมจึงจะตกลงให
ชําระได
ขอ 8. ผูใหกูยืมสงวนสิทธิที่จะเรียกใหผูกูยืมชําระหนี้เงินกูทั้งหมด หรือแตบางสวนเมื่อใดก็ได แม
ยังไมถึงกําหนดเวลาตามขอ 7. ทั้งนี้ ใหผูใหกูยืมแจงเปนหนังสือไปยังผูกูยืมลว งหนาไมนอยกวา หนึ่ง
เดือน แตในกรณีที่ผูกูยืมผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูใหกูยืมมีสิทธิเรียกใหผูกูยืมทั้งหมดหรือบางสวนได
ทันทีโดยมิตองแจงลวงหนา
ขอ 9. ในกรณีที่ผูกูยืมเปนผูผิดสัญญา ผูกูยืมยินยอมชดใชคาเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา
ใหแกผูใหกูยืม รวมทั้งคาใชจายในการดําเนินการ หรือดําเนินคดีเพื่อบังคับชําระหนี้เงินกูตามสัญญานี้
เต็มจํานวนทุกประการ
คูสัญญาทั้งสองฝายอานแลว เขาใจขอความในหนังสือ นี้โดยตลอด จึงไดลงลายมือ ชื่อและ
ประทับตราสหกรณไวเปนหลักฐาน

/หนังสือสัญญานี้……

-3หนังสือฉบับนี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

แทน ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ผูใหกูยืม
พลเอก
(จํานงค จันทรพร)
ประธานกรรมการดําเนินการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

ประทับตร
าสหกรณ

พลโท
(นพดล แสงพลสิทธิ์)
ผูจัดการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

แทนสหกรณออมทรัพย................................................ จํากัด ผูกูยืม
ลงชื่อ
ประทับตรา
สหกรณ

(...........................................................)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพย......................................จํากัด
ลงชื่อ
(...........................................................)
ผูจ ัดการสหกรณออมทรัพย....................................................จํากัด
พยาน
(นาง นภาพรรณ ตะยางคานนท)
ฝายสินเชื่อ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.......................................................)
ตําแหนง.............................................................

*หมายเหตุ: พยานควรเปนรองผูจัดการ ผูชวยผูจัดการ (ถามี) ถาไมมีมอบใหหัวหนาแผนกคนใดคนหนึ่งก็ได

-ฉบับผูใ หกูยืม-

หนังสือสัญญากูยืมเงิน
ทําที่ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
สัญญากูยืมที่ .................
หนังสือสัญญานี้ทําไว ณ วันที่……….เดือน..........................พ.ศ...........ระหวาง ชุมนุม
สหกรณทหาร จํากัด โดย...................................................ตําแหนง ประธานกรรมการดําเนินการ
และ................................................................ตําแหนง ผูจัดการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด เปนผูแทน
ซึ่งตอไปในหนังสือสัญญานี้เรียกวา “ผูใหกูยืม” ฝายหนึ่ง กับ สหกรณออมทรัพย......................................
จํากัด จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยสหกรณวันที่..........เดือน................................พ.ศ................. เลขที่
ทะเบียน...........................เลขทะเบียนสมาชิก.............ตั้งสํานักงานอยูเลขที่..............หมูที่..........ซอย
...................ถนน............................แขวง/ตําบล....................................เขต/อําเภอ....................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท..................................โดย
............................................................ตําแหนงประธานกรรมการ และ......................................................
ตําแหนงผูจัดการสหกรณออมทรัพย................................................................จํากัด เปนผูแทน ซึ่งตอไป
ในหนังสือสัญญานี้เรียกวา “ผูกูยืม” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายไดตกลงกันดังตอไปนี้
ขอ. 1. ผูใหกูยืมตกลงใหผูกูยืม ไดกูยืมเงินจํานวน.................................บาท (.....................................)
ขอ 2. ผูกูยืมสัญญาวาจะใชเงินกูยืมเพื่อ.....................................
การใชเงินกูยืมนอกเหนือความมุงหมายที่ระบุไวในวรรคตน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูใหกูยืมกอน
ขอ 3. ผูใหกูยืมยอมใหผูกูยืมเบิกเงินที่กูยืมไดเปนคราว ๆ ตามจํานวนที่ตองการโดยรวมตน
เงินไมเกินวงเงินกูยืมที่กําหนดไวในขอ 1.
ขอ 4. ในระหวางที่ผูกูยืมยังเปนหนี้เงินกูรายนี้อยู ผูกูยืมจะกูยืมเงินจากผูอื่นใหแจงเปนหนังสือ
ให ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ทราบ มิเชนนั้น ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด อาจเรียกเงินกูย ืมคืนได
/ขอ 5. ในการรับเงินกูยืม........

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูยืม
เขียนที่ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด
วันที่............เดือน........................พ.ศ............
ขาพเจาคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย....................................................ตั้งสํานักงานอยู
เลขที่...........หมูที่...............ถนน................................ตําบล.................................อําเภอ............................จังหวัด
....................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท............................ตอไปในหนังสือสัญญานี้เรียกวา
“ผูค้ําประกัน” เปนหลักฐานสําคัญวา
ขอ. 1. เนื่องในการที่ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด ไดใหสหกรณออมทรัพย.....................................
จํากัด กูยืมเงิน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกูยืม” กูเงินจาก ผูใหกูยืม ตามสัญญาเงินกูยืมที.่ .................ลงวันที่............
เดือน..........................พ.ศ.................เปนจํานวนเงิน.....................................บาท (.............................................)
นั้นขาพเจาคณะกรรมการดําเนินการฯ ยินยอมค้ําประกันการชําระหนี้รวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน ซึ่งผู
กูยืมคางชําระตลอดจนคาภาระติดพัน อันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ ตามสัญญาเงินกูยืมที่กลาวแลว จนกวาผูให
กูยืมจะไดรับชําระหนี้โดยสิ้นเชิง
ขอ 2. หากผูกูยืมผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญากูยืมที่กลาวแลว ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือผิดนัดชําระหนี้
ในงวดหนึง่ งวดใด ตามสัญญากูยืมที.่ .................ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ.................หรือมีกรณี
อื่นใดอันกระทําใหผใู หกูยืมไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญากูยืมที่กลาวแลวเต็มจํานวน หรือตามกําหนดที่ระบุไวใน
สัญญาก็ดีผูค้ําประกันยินยอมเขารับผิดชอบในฐานะสวนตัวทุก ๆ คนรวมกับผูกูยืมอยางลูกหนี้รวมในอันที่จะ
ชําระหนี้ตามสัญญากูยืมนั้นทันที
ขอ 3. ถาผูใหกูยืมผอนเวลาชําระหนี้ใหแกผูกูยืมโดยจะไดแจง หรือมิไดแจงให ผูค้ําประกันทราบก็ตาม ผู
ค้ําประกันทั้งหมดเปนอันยอมตกลงดวยการใหผอนเวลานั้นทุกครั้งไป และยอมมิใหถือเอาการใหผอนเวลาเชนวา
นั้นเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูค้ําประกันเปนอันขาด
ขอ 4. ในกรณีที่ผูกูยืมผิดสัญญาผูค้ําประกันยอมสละสิทธิ์ที่จะตอสูใหผูใหกูยืมบังคับเอาชําระหนี้จาก
ทรัพยสินของผูกูยืมกอนเรียกรองใหผูค้ําประกันรับ ผิด ผู ค้ําประกันยินยอมชดใชบรรดาคาธรรมเนียม และ
คาใชจายทั้งสิ้น อันผูใหกูยืมจะไดเสียไป ถึงแมวาการดําเนินการเชนวานั้น ผูใหกูยืมจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผู
ค้ําประกันทราบกอนก็ตาม และถึงแมจะมิไดเรียกรองหรือฟองรองผูค้ําประกันรวมกับผูกูยืมดวยก็ตาม
ขอ 5. ผูค้ําประกันสัญญาวาถาผูค้ําประกันยายตําบลที่อยูจากภูมิลําเนาดังกลาวขางตนในสัญญานี้ ผูค้ํา
ประกันมีหนาที่แจงใหผูกูยืมทราบโดยทันที มิฉะนั้นผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่ผูกูยืมไดรับเปน
พฤติการณพิเศษอีกโสดหนึ่งดวย
/ ขอ 6. การค้ําประกัน

- ขอ 6. การค้ําประกันนี้ยอมผูกพันผูค้ําประกันอยางสมบูรณ แมถึงหากจะบังเกิดขออางที่วาผูกูยืมเขาทํา
สัญญากูยืมที่กลาวแลว ดวยความสําคัญผิดอยางใด ๆ ก็ตามทั้งนี้โดยผูค้ําประกันจะไดรูถึงเหตุสําคัญผิดนั้นหรือไมก็
ตามและผูค้ําประกันไมพนจากความรับผิดเพราะเหตุผูใหกูยืมอาจกระทําการใด ๆ ไปเปนเหตุใหผูค้ําประกันไมอาจ
เขารับชวงได ทั้งหมดหรือแตบางสวนในสิทธิใด ๆ อันไดให หรืออาจไดใหไวแกผูใหกูยืมแตกอนหรือในขณะทํา
สัญญาค้ําประกันนี้
(เพื่อเปนหลักประกันตามสัญญานี้ ผูค้ําประกันยอมมอบ....................ใหผูใหกูยืมยึดถือไวจนกวาผูให
กูยืมจะไดรับชําระหนี้ตามสัญญากูที่กลาวแลวและตามสัญญาค้ําประกันนี้โดยสิ้นเชิง)
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย..........................................จํากัด ทั้งหมดจํานวน..........คน
ในฐานะผูค้ําประกันไดเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และไดมอบสําเนาบัตรประจําตัวและสําเนา
ทะเบียนบานพรอมรับรองสําเนาดวยตนเองมาดวยแลวจึงลงลายมือชื่อไว ณ วัน เดือน ป ที่ระบุขางตน
1. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
2. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
3. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
4. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
5. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
6. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
7. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
/7. (ลงชื่อ).........

- 8. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
9. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
10. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
11. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
12. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
13. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
14. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
15. ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน
(...........................................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน
(..............................................)
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย..........................................จํากัด
ลงชื่อ....................................................พยาน
(..............................................)
ผูจัดการ ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด

