คาขอที่............................................
วันที่............./................/..................

หนังสือสัญญากู้เงิน
(ใช้หลักทรัพย์เป็ นหลักประกัน)

เลขที่สญ
ั ญา.....................................
จ่ายเงินวันที.่ ........../............../...........
สหกรณ์ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด
ชั้นล่ำง อำคำร 5 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร

)
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X
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X
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ข้ำพเจ้ำ…………………...........................................................ทะเบียนสมำชิกเลขที.่ .............................อำยุ..................................
เลขประจำตัวประชำชน............………………….....................ตำแหน่ง………………….................................สังกัด………………….....................
ได้รับเงินเดือน/ค่ำจ้ำง เดือนละ………………………บำท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่……………………………………………………………………………...
โทรศัพท์....................................ขอทำหนังสือสัญญำกู้เงินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสือสัญญำกู้
เงินนี้จะใช้คำว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์ เป็นจำนวน.......................................บำท (…………………………………………………………..)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ………………………………………………………………..และข้ำพเจ้ำได้รับเงินตำมจำนวนดังกล่ำวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระดอกเบีย้ เงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตรำร้อยละ…………………..ต่อปี
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สหกรณ์ต้องเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ข้ำพเจ้ำยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยได้
ตำมที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ
ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำขอชำระคืนหนี้เงินกู้เป็นงวดรำยเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ำกันทุกงวดๆ ละ………………………….บำท (……………………………………………………….)พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ร้อยละ…………………..ต่อปี จำนวน…………………งวด เว้นแต่งวดสุดท้ำยให้เป็นไปตำมจำนวนหนี้คงเหลือ
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ำกันทุกงวดๆ ละ.............................บำท (………………………………………………)จำนวน………
งวด เว้นแต่งวดสุดท้ำยให้เป็นไปตำมจำนวนหนี้คงเหลือ
ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจำเดือน.......................................เป็นต้นไป
ข้ำ พเจ้ ำ ขอยื น ยั น ว่ ำกำรส่ งคื น เงิ น กู้ (รวมทั้ งต้ น เงิ น และดอกเบี้ ย ) แต่ ล ะงวดถึ งก ำหนดภำยในสิ้ น เดื อ นที่ ร ะบุ ไ ว้
สำหรับงวดนั้น ๆ
ข้อ 4 ในกำรส่งคืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมข้อ 3 นั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือน
และเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จำกเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ
เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รำยเดือนและเงินอื่นมอบไว้ ทั้งนี้ จนกว่ำจะได้
ชำระหนี้ตำมหนังสือสัญญำกู้เงินนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5 หลักประกันซึ่งนอกจำกหุ้นของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่กับสหกรณ์แล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนี้
5.1 .............................................................................................................................................................
5.2 .............................................................................................................................................................
ข้อ 6 ข้ำพเจ้ำยอมรับข้อผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์เกี่ยวกับเรื่องกำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ ที่ให้ถือว่ำ
เงินกู้ที่ได้รับไปจำกสหกรณ์นี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
ข้อ7ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่ได้อยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัยและหรือถูกดำเนินคดีอำญำและหรือคดีแพ่งในขณะที่
ขอกู้ยืม และหำกระหว่ำงที่ยังชำระหนี้ไม่เสร็จสิ้น ถ้ำมีเหตุที่ข้ำพเจ้ำถูกดำเนินกำรทำงวินัยปละหรือถูกดำเนินคดีอำญำและหรือคดีแพ่ง
ข้ำพเจ้ำจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบทันที
ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำออกหรือย้ำยจำกรำชกำรหรืองำนประจำ ข้ำพเจ้ำจะแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรชำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินสะสมสำหรับ
ข้ำรำชกำร บำเหน็จ บำนำญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรือ

)

วันที่............................................................

หน่วยงำนเจ้ำสังกัดหรือนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อชำระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 8 ในกำรส่งหนังสือบอกกล่ำวไปยังข้ำพเจ้ำให้ส่งไปตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในหนังสือสัญญำกู้เงินนี้ หำกข้ำพเจ้ำเปลี่ยนแปลงที่อยู่
จำกที่ได้แจ้งในหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที
ข้อ 9 ตรำบใดที่ข้ำพเจ้ำมีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำประสงค์ให้สหกรณ์นำเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใด
ที่ข้ำพเจ้ำได้รับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับเงินดังกล่ำวและให้ถือเอำข้อสัญญำนี้
เป็นเจตนำของข้ำพเจ้ำที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอำนำจที่จะดำเนินกำรหักกลบลบหนีไ้ ด้
ข้อ 10 ข้ำพเจ้ำได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหักเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่น จำนวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์
หน่วยงำนต้นสังกัด และสำหรับข้ำพเจ้ำเก็บไว้เป็นหลักฐำน
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือสัญญำกู้เงินนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ...................................................................ผู้กู้เงิน
(……………………………………………………………………………)
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(..............................................................)

ขอรับรองว่ำได้ตรวจสอบสิทธิผู้ก-ู้ ผู้ค้ำ
และดำเนินกำรตำมระเบียบเงินกูถ้ ูกต้องแล้ว
อนุมัติให้กู้จำนวน
บำท
หักหนี้,อื่น ๆ จำนวน
บำท
คงเหลือรับ จำนวน
บำท
(........................................................)
เห็นควรอนุมตั ิ.............................. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อ
เห็นควรอนุมตั ิ.............................. หัวหน้ำฝ่ำยสินเชื่อ
เห็นควรอนุมตั ิ............................. รองผู้จัดกำร
เห็นควรอนุมตั ิ.............................. ผู้จัดกำร

ลงชื่อ..............................................................พยำน
(..............................................................)

อนุมตั ิ บาท
ลงชื่ อ....................................................
(......................................................)
…………/…………./…………
(.........................................................)

ข้ ำ พเจ้ ำ .................................................................... ได้ รั บ เงิ น กู้ จ ำนวน………………………………..บำท
(……………………………………………………….…) ตำมหนังสือสัญญำกู้เงินนี้ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว
ณ วันที่.....................................โดยรับเป็น เงินสด เช็ค โอน/นำเงินฝำกเข้ำบัญชี ของข้ำพเจ้ำ
ชื่อธนำคำร.............................................................สำขำ..............................................เลขที่บญ
ั ชี.............................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับเงิน
(……………………………………………………..)
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
(.............................................................)
ลงชื่อ……………………………………………………….หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน
(………………………………………………………)
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หนังสือยินยอมให้หักเงิน
(ผู้กู้)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด
ชั้นล่ำง อำคำร 5 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
วันที่............................................................
ข้ำพเจ้ำ…………………...........................................................อำยุ……………………..เลขประจำตัวประชำชน……………………………….
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่...............................................................................................................................................................................
โทร........................................ตำแหน่ง...............................สังกัด..................................ปัจจุบันรับเงินเดือนๆ ละ.............................บำท
และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ทะเบียนสมำชิกเลขที่ ..........................ขอทำหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สหกรณ์” และ/หรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อหักเงินชำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ เลขที่............................... ลงวันที่..................................
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินของทุกส่วนรำชกำรผู้เบิกในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ หรือ
ส่วนรำชกำรผู้เบิกอื่น หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง บำเหน็จบำนำญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน แล้วแต่กรณี
ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติส่งชำระหนี้ที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กับสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมจำนวนที่
สหกรณ์ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 2 ไม่ว่ำข้ำพเจ้ำจะได้โอนย้ำยไปสังกัดส่วนรำชกำร องค์กำร รัฐวิสำหกิจอื่นใดนอกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เกษียณอำยุ
รำชกำรหรือพ้นจำกหน้ำที่รำชกำรด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำโอนย้ำยไปสังกัดหักเงินตำมที่กล่ำวมำในข้อ 1 ส่งชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมจำนวน
ที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทรำบแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 3 กรณีที่ข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง และได้รับบำเหน็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำรหักบำเหน็จที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ตำมจำนวนที่สหกรณ์แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
และส่งเงินจำนวนนั้นให้สหกรณ์
ข้อ 4 ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่เพิกถอนหนังสือยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ทั้งหมดหรือแม้แต่บำงส่วน เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็น
หนังสือจำกสหกรณ์
ข้อ 5 หนังสือยินยอมนี้ทำขึ้นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำและได้ทำขึ้นเป็นสำมฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำร มอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐำนและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องสองฉบับ อีกหนึ่งฉบับข้ำพเจ้ำเป็นผู้เก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้คำยินยอม
(………………………………………………………………)
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(............................................................)
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หนังสือยินยอมให้หักเงิน
(ผู้กู้)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด
ชั้นล่ำง อำคำร 5 สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
วันที่............................................................
ข้ำพเจ้ำ…………………...........................................................อำยุ……………………..เลขประจำตัวประชำชน……………………………….
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่...............................................................................................................................................................................
โทร........................................ตำแหน่ง...............................สังกัด..................................ปัจจุบันรับเงินเดือนๆ ละ.............................บำท
และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ทะเบียนสมำชิกเลขที่ ..........................ขอทำหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สหกรณ์” และ/หรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อหักเงินชำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ เลขที่............................... ลงวันที่..................................
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินของทุกส่วนรำชกำรผู้เบิกในสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ หรือ
ส่วนรำชกำรผู้เบิกอื่น หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง บำเหน็จบำนำญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน แล้วแต่กรณี
ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติส่งชำระหนี้ที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กับสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมจำนวนที่
สหกรณ์ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 2 ไม่ว่ำข้ำพเจ้ำจะได้โอนย้ำยไปสังกัดส่วนรำชกำร องค์กำร รัฐวิสำหกิจอื่นใดนอกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เกษียณอำยุ
รำชกำรหรือพ้นจำกหน้ำที่รำชกำรด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส่วนรำชกำรผู้เบิกที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำโอนย้ำยไปสังกัดหักเงินตำมที่กล่ำวมำในข้อ 1 ส่งชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมจำนวน
ที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทรำบแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 3 กรณีที่ข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง และได้รับบำเหน็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำรหักบำเหน็จที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ตำมจำนวนที่สหกรณ์แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
และส่งเงินจำนวนนั้นให้สหกรณ์
ข้อ 4 ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่เพิกถอนหนังสือยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ทั้งหมดหรือแม้แต่บำงส่วน เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็น
หนังสือจำกสหกรณ์
ข้อ 5 หนังสือยินยอมนี้ทำขึ้นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำและได้ทำขึ้นเป็นสำมฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำร มอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐำนและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องสองฉบับ อีกหนึ่งฉบับข้ำพเจ้ำเป็นผู้เก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้คำยินยอม
(………………………………………………………………)
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(............................................................)
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ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่...............................................................................................................................................................................
โทร........................................ตำแหน่ง...............................สังกัด..................................ปัจจุบันรับเงินเดือนๆ ละ.............................บำท
และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ทะเบียนสมำชิกเลขที่ ..........................ขอทำหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สหกรณ์” และ/หรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อหักเงินชำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู้ เลขที่............................... ลงวันที่..................................
ดังต่อไปนี้
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ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติส่งชำระหนี้ที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่กับสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมจำนวนที่
สหกรณ์ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 2 ไม่ว่ำข้ำพเจ้ำจะได้โอนย้ำยไปสังกัดส่วนรำชกำร องค์กำร รัฐวิสำหกิจอื่นใดนอกสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ เกษียณอำยุ
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หน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำโอนย้ำยไปสังกัดหักเงินตำมที่กล่ำวมำในข้อ 1 ส่งชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมจำนวน
ที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทรำบแทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 3 กรณีที่ข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง และได้รับบำเหน็จ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำรหักบำเหน็จที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ตำมจำนวนที่สหกรณ์แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร
และส่งเงินจำนวนนั้นให้สหกรณ์
ข้อ 4 ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่เพิกถอนหนังสือยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ทั้งหมดหรือแม้แต่บำงส่วน เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็น
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ข้อ 5 หนังสือยินยอมนี้ทำขึ้นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำและได้ทำขึ้นเป็นสำมฉบับมีข้อควำมตรงกันทุกประกำร มอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐำนและดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องสองฉบับ อีกหนึ่งฉบับข้ำพเจ้ำเป็นผู้เก็บรักษำไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้คำยินยอม
(………………………………………………………………)
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยำน
(............................................................)
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บันทึกข้อตกลงในการติดต่อระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งขาติ จากัด กับ

1. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้สหกรณ์ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ถ้ำสหกรณ์ไม่สำมำรถแจ้งควำมเป็นหนี้ที่ค้ำงชำระให้แก่ข้ำพเจ้ำได้ ข้ำพเจ้ำตกลงให้สหกรณ์แจ้งควำมเป็นหนี้
ให้แก่บุคคลต่อไปนี้
1. .....................................................................................ควำมสัมพันธ์.........................................
ที่อยู่.......................................................................................................................โทร. .................................
2. .......................................................................................ควำมสัมพันธ์.........................................
ที่อยู่.......................................................................................................................โทร. .................................
3. .......................................................................................ควำมสัมพันธ์.........................................
ที่อยู่.................................................................................................. .....................โทร. .................................
2. ถ้ำสหกรณ์ไม่สำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำตำมที่อยู่ในสัญญำกู้เงินฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงให้ติดต่อไปยังสถำนที่ต่อไปนี้
1. สถำนที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... .................
โทร. ............................................................................................................................................................. ..
2. สถำนที่ทำงำน..............................................................................................................................
โทร. ........................................................................................................................ .......................................
3. สถำนที.่ ........................................................................................................................................
โทร. ........................................................................................................................ .......................................
ลงชื่อ ......................................................................ผู้กู้
(
)
ลงชื่อ ......................................................................พยำน
(
)
ลงชื่อ
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......................................................................พยำน
(
)

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชำติ จำกัด
ใบสำคัญจ่ำย
วันที่
ข้ าพเจ้ า นางสาว วรานิษฐ์ สีก่า

ตาแหน่งหรื อตาบลที่อยู่

สมาชิกเลขทะเบียนที่

13708

สังกัด

12 มิถุนายน 2562

80001 สอ.ตร.1

15 นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330

ได้ รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด

ดังรายการต่อไปนี ้
บาท

เป็นเงินค่า เงินกูฉ้ ุกเฉิน
หัก หนี้ ฉ คงเหลือ 14,700.00 + ดอกเบี้ย 21.00 +

150,000.00
ค่าเปลีย่ นสัญญา 100.00

บาท หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึง่ ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน รวม
คาชี้แจง ……………………………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................ผู้รับเงิน
(.................................................................................)

14,821.00
135,179.00
FM-FN-002

