คาขอที่............................................

เลขที่สญ
ั ญา.....................................

วันที่............./................/..................

จ่ายเงินวันที่........../............./.............

หนังสื อสั ญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
วันที่
ข้าพเจ้า.........................................................................................................อายุ .....ปี .....เดือน .....วัน สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่ งชาติ จากัด
เลขทะเบียนที่ ...................... รับราชการหรื อทางานประจาในสังกัด................................................... อายุการเป็ นสมาชิ ก .....ปี ..... เดือน .....วัน ขอทาหนังสื อ
สัญญากูเ้ งินไว้ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้าฯ ตกลงกูย้ มื เงินจากสหกรณ์ฯ เป็ นเงินจานวน..................................................บาท (.......................................................................................)
เพื่อใช้เฉพาะ.................................................. โดยตกลงคิดดอกเบี้ยกันในอัตราร้อยละ.........ต่อปี ซึ่งข้าฯ ได้รับเงินกูด้ งั กล่าวนั้นครบถ้วนถูกต้องแล้วในวันที่รับเงิน
ที่ระบุในหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี้
ข้าฯ ตกลงผ่อนชาระเงินต้นเป็ นงวดๆ ละ....................บาท และดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลง / ชาระเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยคืนเป็ นงวดๆ ละ................. บาท
รวม.......งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายให้จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมด โดยตกลงผ่อนชาระเงินงวดแรกในงวดเดือน.................. เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ
ข้ อ 2 ข้าฯ ได้รับเงินเดือนๆ ละ.....................บาท ส่ งค่าหุ ้นเดือนละ.....................บาท มีมูลค่าหุ ้นเป็ นเงินรวม จานวน............................................บาท
ข้ อ 3 ข้าฯ ตกลงยอมรับตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ อันมีผลผูกพันต่อภาระหนี้ ดงั กล่าว และตกลงดังต่อไปนี้ ดว้ ย กล่าวคือ
3.1 ตกลงยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือนรายได้ของข้าฯ หักเงินตามจานวนที่ขา้ ฯ ตกลงผ่อนชาระให้แก่สหกรณ์ฯ ใน
ข้อ 1 รวมทั้งในกรณี หากลาออก ย้ายจากราชการ หรื องานประจาประการใดๆ แล้ว ตกลงจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ฯ ทราบโดยพลัน และจัดการชาระหนี้ สิน
ทั้งหมดซึ่งมีอยูต่ ่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็ จสิ้ นก่อนในอันดับแรก โดยตกลงยินยอมให้หกั เอาจากบรรดาเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ หรื อเงินทุนเลี้ ยงชี พ
หรื อเงินอื่นใด ที่ทางราชการ หรื อหน่ วยงานต้นสังกัด หรื อนายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ ฯ รวมทั้งยินยอมให้บุคคลผูม้ ีหน้าที่จ่ายเงินจ่ายเงินดังกล่าวหักเงินเพื่อชาระ
หนี้ต่อสหกรณ์ฯ ด้วย
3.2 ตกลงยินยอมว่า หากมีขอ้ บังคับสหกรณ์ฯ ประการใดๆ บังคับให้จานวนเงินที่กยู้ มื ตามสัญญาฉบับนี้ ถึงกาหนดชาระโดยพลันแล้ว ข้าฯ
ตกลงยินยอมด้วยโดยตกลงชาระต้นเงินและดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาข้างต้น
ข้อ 4 ข้าฯ ขอรับรองว่า ข้าฯ ไม่ได้อยูร่ ะหว่างถูกดาเนิ นการทางวินยั และหรื อถูกดาเนิ นคดี อาญาและหรื อคดี แพ่งในขณะที่ขอกูย้ ืม และหากระหว่างที่ยงั
ชาระหนี้ไม่เสร็ จสิ้น ถ้ามีเหตุที่ขา้ ฯ ถูกดาเนิ นการทางวินยั และหรื อถูกดาเนิ นคดีและหรื อคดีแพ่ง ข้าฯ จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบทันที
สัญญากูเ้ งินฉบับนี้ ทาโดยใจสมัคร ซึ่ งข้าฯ ได้อ่านและทาความเข้าใจเป็ นอย่างดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน ณ วันเดือนปี ดังกล่าวข้างต้น

ใช้ เฉพาะกรณีที่มอบหมายเท่ านั้น
ข้าพเจ้าผูข้ อกูม้ อบอานาจให้
................................................................
ตาแหน่ง..................................................
สังกัด......................................................
เป็ นผูร้ ับเงินกูต้ ามหนังสื อกูแ้ ทนข้าพเจ้า
...............................................................ผูก้ ู้
..........................................ผูร้ ับมอบอานาจ
..........................................................พยาน
(........................................................)

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบสิ ทธิผกู ้ -ู้ ผูค้ ้ า
และดาเนินการตามระเบียบเงินกูถ้ ูกต้องแล้ว
ขอกู้
…………………..บาท
มีหนี้,อื่น ๆ …………………..บาท
ส่ วนที่เพิม่
…………………..บาท
เบี้ยประกัน …………………..บาท
คงเหลือ
…………………..บาท
เห็นควรอนุมตั ิ........................เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
เห็นควรอนุมตั ิ.......................หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ
เห็นควรอนุมตั ิ……...............รองผูจ้ ดั การ
เห็นควรอนุมตั ิ.......................ผูจ้ ดั การ

..................................................ผูก้ ู้
(………………………………..)
อนุมัติ.........................................บาท
ลงชื่อ....................................................
(...................................................)
………../…………./………..

ข้าฯ........................................................................................................ ..........ได้รับเงินกู้ จานวน......................................บาท
(............................................................................... ) ครบถ้วนแล้ว ณ วันที่ .............................................................
.....................................................................ผูร้ ับเงิน
(……………………………………………)

(ต้ องลงลายมือชื่ อในช่ องผู้รับเงินต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ฯ เท่ านั้น)
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จ่ายเงินถูกต้องแล้ว.....................................................เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน
(…………………………………)
ลงชื่อ………………………………….หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
(…………………………………)
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รับรองภาระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ข้าพเจ้า............................................................................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที่ ..................................
ได้ยื่นคาขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด ขอให้คารับรองเกี่ยวกับภาระหนี้สินทีข่ ้าพเจ้ามีอยู่กับ กยศ. ดังนี้
 ไม่มภี าระหนี้สินกับ กยศ.
 มีภาระหนี้สินกับ กยศ. จานวน.........................บาท (.................................................................................)
ผ่อนชาระหนี้เดือนละ.............................บาท จานวน...........................งวด เริ่มชาระงวดแรกตั้งแต่งวดเดือน.....................พ.ศ...........................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากปกปิดหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จข้าพเจ้ายินยอมให้
สหกรณ์ฯดาเนินการตามกฎหมายและหรือข้อบังคับของสหกรณ์ฯทุกประการ
............................................................... สมาชิกผู้ขอกู้
(...............................................................)
หมายเหตุ : เอกสารต่อท้ายประกอบคาร้องขอกู้ยืม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

FM-CR-002-REV.01EFF.DATE16OCT2019

~3~

หนังสื อยินยอมให้ หักเงิน
(ผู้กู้)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
ชั้นล่างบริ เวณลานจอดรถ อาคาร 5
สานักงานตารวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
วันที่ ........................................................
ข้าพเจ้า............................................................................ อายุ ........ ปี ........เดือน ........วัน เลขประจาตัวประชาชน.....................................
ปั จจุบนั อยู่บา้ นเลขที่……………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทร..........................................สังกัด..........................................ปั จจุบนั รับเงินเดือนๆ ละ............................บาท และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจแห่งชาติ จากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ขอทาหนังสื อมอบไว้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่ งชาติ จากัด ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “สหกรณ์” และ/หรื อ
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น ที่ ข้า พเจ้า พึ ง ได้ รั บ จากส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ หั ก เงิ น ช าระหนี้ ตามสั ญ ญาเงิ น กู้
เลขที่............................... ลงวันที่ ………………………. ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิกที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของทุกส่ วนราชการผูเ้ บิกในสานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อ ส่ วนราชการผูเ้ บิก
อื่น หักเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน แล้วแต่กรณี ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากสานักงาน
ตารวจแห่งชาติส่งชาระหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ตามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แทนข้าพเจ้า
ข้อ ๒ ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่ วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ เกษียณอายุราชการหรื อพ้น
จากหน้าที่ราชการด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิกที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าโอนย้ายไป
สังกัดหักเงินตามที่กล่าวมาในข้อ ๑ ส่ งชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๓ กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินหรื อเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง
ดาเนินการหักบาเหน็จที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่ งเงินจานวนนั้นให้
สหกรณ์
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสื อยินยอมให้หกั เงินฉบับนี้ท้ งั หมดหรื อแม้แต่บางส่ วน เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจาก
สหกรณ์
ข้อ ๕ หนังสื อยินยอมนี้ทาขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ทาขึ้นเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกันทุกประการ มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ
เป็ นหลักฐานและดาเนินการที่เกี่ยวข้องสองฉบับ อีกหนึ่งฉบับข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ..............................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(………………………………………..)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)
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หนังสื อยินยอมให้ หักเงิน
(ผู้กู้)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
ชั้นล่างบริ เวณลานจอดรถ อาคาร 5
สานักงานตารวจแห่งชาติ ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
วันที่ ........................................................
ข้าพเจ้า............................................................................ อายุ ........ ปี ........เดือน ........วัน เลขประจาตัวประชาชน.....................................
ปั จจุบนั อยู่บา้ นเลขที่……………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทร..........................................สังกัด..........................................ปั จจุบนั รับเงินเดือนๆ ละ............................บาท และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจแห่งชาติ จากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ขอทาหนังสื อมอบไว้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่ งชาติ จากัด ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “สหกรณ์” และ/หรื อ
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ เ บิ ก จ่ า ยเงิ น ที่ ข้า พเจ้า พึ ง ได้ รั บ จากส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อหน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ หั ก เงิ น ช าระหนี้ ตามสั ญ ญาเงิ น กู้
เลขที่............................... ลงวันที่ ………………………. ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิกที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของทุกส่ วนราชการผูเ้ บิกในสานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อ ส่ วนราชการผูเ้ บิก
อื่น หักเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่มหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน แล้วแต่กรณี ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากสานักงาน
ตารวจแห่งชาติส่งชาระหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ตามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
แทนข้าพเจ้า
ข้อ ๒ ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่ วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสานักงานตารวจแห่งชาติ เกษียณอายุราชการหรื อพ้น
จากหน้าที่ราชการด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิกที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าโอนย้ายไป
สังกัดหักเงินตามที่กล่าวมาในข้อ ๑ ส่ งชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า
ข้อ ๓ กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินหรื อเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง
ดาเนินการหักบาเหน็จที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และส่ งเงินจานวนนั้นให้
สหกรณ์
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสื อยินยอมให้หกั เงินฉบับนี้ท้ งั หมดหรื อแม้แต่บางส่ วน เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจาก
สหกรณ์
ข้อ ๕ หนังสื อยินยอมนี้ทาขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ทาขึ้นเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกันทุกประการ มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ
เป็ นหลักฐานและดาเนินการที่เกี่ยวข้องสองฉบับ อีกหนึ่งฉบับข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ..............................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(………………………………………..)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)
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บันทึกข้อตกลงในการติดต่อระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งขาติ จากัด กับ
............................................................ (ชื่อสมาชิก)
วันที่ ............................................
1. ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้สหกรณ์ดำเนินกำรดังต่อไปนี้
ถ้ำสหกรณ์ไม่สำมำรถแจ้งควำมเป็นหนี้ที่ค้ำงชำระให้แก่ข้ำพเจ้ำได้ ข้ำพเจ้ำตกลงให้สหกรณ์แจ้งควำม
เป็นหนี้ให้แก่บุคคลต่อไปนี้
1. .....................................................................................ควำมสัมพันธ์..............................................
ที่อยู่......................................................................................................... ..............โทร. ................................
2. .......................................................................................ควำมสัมพันธ์....................... .......................
ที่อยู่.......................................................................................................................โทร. .................................
3. .......................................................................................ควำมสัมพันธ์....................... .......................
ที่อยู่...................................................................................................................... .โทร. .................................
2. ถ้ำสหกรณ์ไม่สำมำรถติดต่อข้ำพเจ้ำตำมที่อยู่ในสัญญำกู้เงินฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำตกลงให้ติดต่อไปยังสถำนที่ต่อไปนี้
1. สถำนที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... ......................
โทร. .....................................................................................................................................................................
2. สถำนที่ทำงำน.............................................................................................................. .....................
โทร. .......................................................................................................................................... ...........................
3. สถำนที่............................................................................................ .................................................
โทร. .....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(

ผู้กู้ / ผู้ค้ำประกัน
)

ลงชื่อ
(

พยำน
)

(

พยำน
)

ลงชื่อ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด
ใบสาคัญจ่าย
วันที่.........................................
ข้าพเจ้า……………………………………..………………….. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ............. สังกัด............................
ตาแหน่งหรือตาบลที่อยู่............................................................................................................................. .................
ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจแห่งชาติ จากัด ดังรายการต่อไปนี้
บาท
เป็นเงินค่า ....................................................................................................................................
หัก................................................................................................................................................................
บาท.......................................................................................................................................รวม
คาชี้แจง ……………………………………………………………………………………………………………………
.................................................................................ผูร้ ับเงิน
(………………………………………………………………………..)
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