ท่ านต้ องการรับเช็คจากธนาคาร
กรุ งไทย

ธน

รับที่.............................................................
ทหารไทย

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

สาขา..............................เลขที่บญั ชี................................
เบอร์มือถือ......................................................................

เวลา............................................................น.

คําขอกู้เงินกู้สามัญ
ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 หมู่ 6 ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที.่ ......................เดือน.................................................พ.ศ..............................
เรี ยน

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
ข้าพเจ้า...............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................ขอเสนอคําขอกูเ้ งินสามัญเพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ฯ จํานวน....................................บาท (...............................................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ..........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 2 ในเวลานี้ขา้ พเจ้ารับราชการหรื อทํางานประจําในตําแหน่ง...................................................สังกัด.............................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน.....................................................บาท
ข้อ 3 ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ฯ รวม.................................หุน้ เป็ นเงิน.....................................................บาท และข้าพเจ้าส่ งเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา.......................................................บาท
ข้อ 4 ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อกูท้ ี่............................/............................วันที่..................................ต้นเงินคงเหลือ.....................................................บาท
(2) หนังสื อกูท้ ี่............................/............................วันที่..................................ต้นเงินคงเหลือ.....................................................บาท
ข้อ 5 นอกจากค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ แล้ว ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ

คําเสนอคํา้ ประกัน

ลําดับ
ที่

ชื่อ

สมาชิกเลข
ทะเบียนที่

ตําแหน่ง
และสังกัด

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันราย
อื่น ตามหนังสื อคํ้า
ประกันที่และชื่อผูก้ ู้

ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะเข้า
คํ้าประกันตามคําขอกูข้ า้ งต้นนี้
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

1
2
3

เงินฝากออมทรัพย์บญั ชีเลขที่.........................................จํานวน..............................................................................................................................

4

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษบัญชีเลขที.่ ...............................จํานวน.............................................................................................................................
ข้อ 6

ข้าพเจ้าขอชําระต้นเงินกูเ้ ท่ากันทุกงวด ๆ ละ.........................................บาท พร้อมดอกเบี้ย จํานวน........................................งวด
ข้าพเจ้าขอชําระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ............................................บาท จํานวน.......... ............................งวด

ข้อ 7 ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กําหนด
ข้อ 8 ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญ หนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญ และคํายินยอมของคู่สมรสให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่กาํ หนด
ขอรับรองว่าถูกต้องและเป็ นความจริ ง
ลงชื่อ ................................................................ผูข้ อกู้
คําเตือน* สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้คาํ้ ประกันสําหรับผู้ก้มู ากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ ได้

(..............................................................)

-2-

บันทึกการพิจารณาให้ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ...............................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู ้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ้ ่ ึงชี้แจงไว้ในคําขอกูน้ ้ ีเป็ นความจริ งหรื อไม่เป็ นความจริ ง? .......................................
(2) ข้าราชการตํารวจผูน้ ้ ีอยูร่ ะหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั ถูกดําเนินคดีอาญา หรื อถูกฟ้องให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
หรื อไม่? ...............................................................................................................................................
(3) ผูข้ อกูม้ ีหนี้สินภายนอกหรื อหนี้สินสหกรณ์อื่นหรื อไม่? ......................................................................
ลงชื่อ ........................................................................ตําแหน่ง...........................................................
(......................................................................)
(หัวหน้าหน่วยงานระดับสารวัตรขึ้นไป)

บันทึกตรวจสอบหนีส้ ิ น

ข้ าพเจ้ าได้ตรวจสอบคําขอกู้ของ.........................................
วันที่.............เดือน.................พ.ศ................. ..........................................................................และการเสนอชื่ อ
ผู้คาํ้ ประกันแล้ว
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบหนี้สินของ........................................................................ผูก้ แู้ ล้ว
1. ผู้ก้มู ีคุณสมบัติและวงเงินกู้ เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
กําหนด
1. ได้รับเงินเดือนอัตราเดือนละ.................................................บาท
2. ผู้คาํ้ ประกัน จํานวน...............ราย มีคุณสมบัติและวงเงิน
2. มีหนี้สินที่จะต้องชําระจากเงินเดือนหรื อไม่? ................................... (ถ้ามีให้ระบุ)
คํา้ ประกันตามระเบียบที่สหกรณ์ กาํ หนด
2.1 ...................................................................................................
3. เห็นสมควรอนุมัติให้ ก้แู ละเห็นชอบในรายชื่ อผู้คาํ้ ประกัน
2.2 ...................................................................................................
ตามเสนอ
2.3 ...................................................................................................
4. อื่นๆ (ความเห็นอื่นๆ เสนอข้ อมูลทีค่ วรเปลีย่ นแปลง)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าการบันทึกตรวจสอบหนี้สินดังกล่าวข้ างต้ น
เป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่ อ .....................................................เจ้ าหน้ าทีส่ ิ นเชื่ อ
ลงชื่ อ ...............................................................
(...............................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน
(ระดับชั้นสัญญาบัตร)

(....................................................)
ลงชื่ อ .....................................................หัวหน้ าฝ่ ายสิ นเชื่ อ

เอกสารประกอบการกู้เงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สําเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ให้โอนเงินของ ผูก้ ู้
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ ผูก้ –ู้ ผูค้ ้ าํ ประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียนบ้านของ ผูก้ –ู้ ผูค้ ้ าํ ประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี)
สําเนาทะเบียนสมรส ผูก้ –ู้ ผูค้ ้ าํ ประกัน ( ถ้ามี)
สําเนาสลิปเงินเดือนของ ผูก้ –ู้ ผูค้ ้ าํ ประกัน (สารวัตรการเงินรับรองสําเนา)
สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการผูบ้ งั คับบัญชาระดับสารวัตรขึ้นไปของ ผูก้ ู้

***หมายเหตุ*** การทําหนังสื อสั ญญาเงินกู้ ห้ ามใช้ นํ้ายาลบคําผิดหรื อแก้ ไขข้ อความใด ๆ

(....................................................)

เลขที่สัญญา........................................................
วันที่..................../........................./.....................

หนังสื อสั ญญาเงินกู้สามัญ

สหกรณ์ ได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องติดอากรแสตมป์ ตาม
ประมวลรัษฎากร

ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 หมู่ 6 ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่................เดือน.................................................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า.................................................................................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขที่.....................อายุ..................ปี
เลขประจําตัวประชาชน
รับราชการ หรื อทํางานประจําใน
ตําแหน่ง .................................................................สังกัด............................................................. ได้รับเงินได้รายเดือน............................................. บาท
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่ ..................หมู่ที่ ..................ถนน ............................................................ตําบล/แขวง....................................................................
อําเภอ/เขต...............................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย.์ ...................โทรศัพท์.................................
ขอทําหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ซึ่งต่อไปในหนังสื อ
สัญญาเงินกูส้ ามัญนี้ จะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจํานวน..........................................บาท (...............................................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ..........................................................................................................................................................................................................
และข้าพเจ้าได้รับเงินตามจํานวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมชําระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ.................................ต่อปี
ในกรณีที่มีเหตุจาํ เป็ นที่สหกรณ์ตอ้ งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่
สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอชําระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆ ละ.....................................................บาท (.................................................................................................)
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ.................ต่อปี จํานวน.......................งวด เว้นแต่งวดสุ ดท้ายให้เป็ นไปตามจํานวนหนี้คงเหลือ
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ...................................บาท (...............................................................................................)
จํานวน................งวด เว้นแต่งวดสุ ดท้ายให้เป็ นไปตามจํานวนหนี้คงเหลือ
ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจําเดือน........................................พ.ศ.....................เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่ งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกําหนดภายในสิ้ นเดือนที่ระบุไว้สาํ หรับงวดนั้นๆ
ข้อ 4 ในการส่ งคืนเงินกูแ้ ละ/หรื อดอกเบี้ยตามข้อ 3 นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนหรื อเงินได้อื่นหัก
เงินได้ดงั กล่าวของข้าพเจ้า ตามจํานวนเงินค่างวดชําระหนี้ ที่ขา้ พเจ้าจะต้องชําระเพื่อส่ งต่อชําระหนี้ ให้สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้
หักเงินมอบไว้ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนี้โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 5 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ถือว่า เมื่อข้าพเจ้าออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรื อเมื่อข้าพเจ้าผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาสองเดือน หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ ตามที่กาํ หนดไว้ใน ข้อ 3 ถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึ่ งๆ เงินกู้น้ ี
เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คํานึ งถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ หรื อเมื่อสหกรณ์เห็นว่าเหลักประกันสําหรั บเงินกู้น้ ี
บกพร่ อง ข้าพเจ้าจะจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่สหกรณ์กาํ หนด มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะส่ งให้ชาํ ระคื นเงินกู้น้ ี โดยสิ้ นเชิ งพร้ อมดอกเบี้ยให้
สหกรณ์ในทันที
ข้อ 6 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจํา ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้ สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินสะสมสําหรั บข้าราชการ
บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่ วยงานต้นสังกัดหรื อ
นายจ้างจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ 7 ในการส่ งหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนี้ หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่อยูจ่ ากที่
ได้แจ้งในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบโดยพลัน
ข้อ 8...

-2ข้อ 8 ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามีหนี้อยูก่ บั สหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นาํ เงินค่าหุ ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากในบัญชีของข้าพเจ้า
ที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ทุกบัญชี และเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กบั หนี้เงินกูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับเงินดังกล่าว
และให้ถือเอาข้อสัญญานี้เป็ นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หกั กลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอาํ นาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนี้ได้ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์
ข้อ 9 ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ให้สหกรณ์ หน่ วยงานต้นสังกัด และสําหรับ
ข้าพเจ้าไว้เป็ นหลักฐานแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนี้ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นสําคัญต่อ
หน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์และต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .......................................................................ผูก้ ู้
(.......................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................พยาน
(........................................................................)
ได้ตรวจสอบหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญแล้วผูก้ ไู้ ด้กรอกข้อความตามแบบที่กาํ หนด
และลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
ขอรับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ้วมือของผูก้ จู้ ริ ง
ลงชื่อ ....................................................................ผูก้ ู้
(..................................................................)

ลงชื่อ .......................................................................เจ้าหน้าทีส่ ิ นเชื่อ
(.......................................................................)
ลงชื่อ .......................................................................รองผูจ้ ดั การ/ผูจ้ ดั การ
(.......................................................................)

คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผกู ้ ูม้ ีคู่สมรส)

ข้าพเจ้า........................................................................................................เป็ นคู่สมรสของ...................................................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญ
ข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
ลงชื่ อ .....................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
ลงชื่ อ ......................................................................พยาน
(.....................................................................)

ข้าพเจ้า.......................................................................................................ได้รับเงินกู้ จํานวน......................................................................................บาท
(.......................................................................................................................................) ตามหนังสื อกูน้ ้ ี ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่............../.............../.............
โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ชื่อธนาคาร.....................................................สาขา............................................เลขที่บญั ชี ......................................................
ลงชื่ อ ....................................................................ผูก้ แู้ ละผูร้ ับเงิน
(.....................................................................)
ลงชื่อ ......................................................................เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ผจู ้ ่ายเงิน
(.....................................................................)

หนังสื อรับรองความประพฤติ
ตามที่.................................................................ตําแหน่ง.....................................................มีความประสงค์ขอกูเ้ งิน/
คํ้าประกันเงินกูจ้ ากสหกรณ์ทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด นั้น ต้นสังกัดได้
ทําการตรวจสอบผลการดําเนิ นการทางวินยั และทางปกครองแล้ว ปรากฏดังนี้
(...........) 1. ไม่อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง/ดําเนินทางวินยั หรื อทางปกครอง
(...........) 2. อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง เรื่ อง.........................................................................
คําสั่ง(รายละเอียด)...................................................................................................................................
(...........) 3. อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด เรื่ อง...........................................................................
คําสั่ง(รายละเอียด)....................................................................................................................................
(...........) 4. ได้รับคําสั่งดําเนิ นการทางวินยั /ปกครอง
(............) ไล่ออก ตามคําสัง่ (รายละเอียด)...............................................................................................
(............) ปลดออก ตามคําสั่ง (รายละเอียด)............................................................................................
(............) ถูกพักราชการ ตามคําสั่ง (รายละเอียด)....................................................................................
(............) อื่นๆ (รายละเอียด)....................................................................................................................
(...........) 5. อยูร่ ะหว่างต้องคดีอาญาในความผิดฐาน...................................................................................................
(...........) 6. ถูกฟ้องดําเนินคดีแพ่งในคดี......................................................................................................................
(...........) 7. ถูกดําเนิ นคดีลม้ ละลาย ในคดี...................................................................................................................
(...........) 8. เป็ นหนี้สถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้
- ธนาคารออมสิ น จํานวน.........................................-............................. บาท
- ธนาคารกรุ งไทย จํานวน........................................-..............................บาท
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์.......................................-..............................บาท
- สถาบันการเงินอื่น (ระบุ).......................................-..............................บาท
หากมีการแจ้ งข้ อมูลไม่ ถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริง จะพิจารณาโทษทางวินัยผู้เกี่ยวข้ องโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ

(ลงชื่ อ).....................................................
(....................................................)
ตําแหน่ ง......................................................
................./................/..................
1. กรณีทถี่ ูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อถูกไล่ออกจากราชการ ปลดออก หรื อถูกให้ ออกจาก
ราชการไว้ ก่อน ให้ แนบคําสั่ งมาด้ วย
2. ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ สารวัตรขึน้ ไป เป็ นผู้รับรอง

หนังสื อยินยอมให้ หักเงิน
(ผู้ก้ )ู

ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลางตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 22 หมู่ 6 ตําบล
บ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
11120

วันที่..............เดือน..........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ............ปี เลขประจําตัวประชาชน.........................................
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่........................หมู่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................................................
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
หมายเลขโทรศัพท์............................................ปั จจุบนั รับเงินเดือน ๆ ละ .........................................บาท และ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่........................ขอทําหนังสื อมอบไว้ให้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ให้เรี ยกว่า “ สหกรณ์ ” และ / หรื อหน่วยงานที่
มีหน้าที่เบิ กจ่ายเงินที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากสํานักงานตํารวจแห่ งชาติหรื อหน่วยงานอื่น เพื่อหักเงินชําระหนี้ ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญ
เลขที่.................................ลงวันที่........................................ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิกที่มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงินของทุกส่ วนราชการผูเ้ บิกในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ หรื อ
ส่ วนราชการผูเ้ บิกอื่น หักเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดี ยวกัน แล้วแต่กรณี
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากสํานักงานตํารวจแห่ งชาติส่งชําระหนี้ ที่ขา้ พเจ้ามีอยู่กบั สหกรณ์ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญดังกล่าวข้างต้น ตาม
จํานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนข้าพเจ้า
ข้อ 2 ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ เกษียณอายุ
ราชการหรื อพ้นจากหน้าที่ ราชการด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิ กที่ มีหน้าที่ เบิ กจ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าโอนย้ายไปสังกัด หักเงินตามที่กล่าวมาใน ข้อ 1 ส่งชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญดังกล่าวข้างต้น
ตามจํานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า
ข้อ 3 กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินหรื อเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องดําเนิ นการหักบําเหน็จที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
ส่งเงินจํานวนนั้นให้สหกรณ์
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสื อยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ ท้ งั หมดหรื อแม้แต่บางส่ วน เว้นแต่จะได้รับคํายินยอม
เป็ นหนังสื อจากสหกรณ์
ข้อ 5 หนังสื อยินยอมนี้ทาํ ขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ทาํ ขึ้นเป็ นสามฉบับมีขอ้ ความตรงกันทุกประการ มอบไว้
ให้สหกรณ์เพื่อเป็ นหลักฐานและดําเนินการที่เกี่ยวข้องหนึ่งฉบับ มอบไว้กบั หน่วยงานต้นสังกัดหนึ่งฉบับ และอีกหนึ่งฉบับข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ก็บ
รักษาไว้เป็ นหลักฐาน ตรวจอ่านแล้วขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..............................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(............................................................)

หนังสื อเงินกูท้ ี่..................................................
ชื่อผูก้ .ู้ .................................................................

สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งติดอากร
แสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

หนังสื อคํา้ ประกันเงินกู้สามัญ

ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 หมู่ 6 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่....................เดือน.................................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า....................................................................................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ........................อายุ...................ปี
หมายเลขประจําตัวประชาชน
รับราชการหรื อทํางานประจําใน
ตําแหน่ง.............................................................สังกัด..........................................................ได้รับเงินได้รายเดือน.................................................................บาท
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่......................................หมู่ที่...................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์.......................................
ได้ทาํ หนังสื อคํ้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ซึ่งต่อไปในหนังสื อคํ้าประกันเงินกู้
สามัญนี้จะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ให้ (ชื่อผูก้ )ู้ ............................................................................................กูเ้ งิน จํานวนเงินกู.้ ..............................................บาท
(.............................................................................................................................) ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญที่................................................................ลง
วันที่....................................และผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2 เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน
และค่าสิ นไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้าพเจ้ายอมเข้าคํ้าประกันการชําระหนี้ตน้ เงินจํานวน......................................บาท (...................................................................................................)
พร้ อมทั้งดอกเบี้ยตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญ ตลอดจนค่าสิ นไหมทดแทน ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์ แห่ งหนี้น้ นั ด้วย และในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่
สหกรณ์ตอ้ งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการคํ้าประกัน
รายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าคํ้าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันแทน
ข้อ 4 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้ว ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ลูกหนี้ผดิ นัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนี้ซ่ ึ ง
ข้าพเจ้าต้องชําระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใด ของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ได้ โดยข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงิน
อื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าํ ประกันนั้นโดยสิ้นเชิง
ข้อ 5 ในการส่ งหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญนี้ หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากที่
ได้แจ้งในหนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญนี้โดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้า
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ............................................................................ผูค้ ้ าํ ประกัน
(...........................................................................)
ลงชื่อ ............................................................................พยาน
(...........................................................................)
ลงชื่อ
........................................................................... พยาน
ขอรับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ้วมือของผูค้ ้ าํ ประกันจริ ง
(...........................................................................)
ขอรับรองว่าผูค้ ้ าํ ประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์จริ ง
ลงชื่อ ........................................................................ผูค้ ้ าํ ประกัน
............................................................................เจ้าหน้าที่ สินเชื่อ
(........................................................................) ลงชื่อ ......
(..........................................................................)

-2-

คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผคู ้ ้ าํ ประกันมีคู่สมรส)

ข้าพเจ้า........................................................................................................เป็ นคู่สมรสของ...................................................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ตามหนังสื อคํ้าประกัน
เงินกูส้ ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

ลงชื่ อ .....................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
ลงชื่ อ ......................................................................พยาน
(.....................................................................)

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวข้าราชการและลายมือชื่อของผูค้ ้ าํ ประกันแล้ว และเห็นว่าหนังสื อคํ้าประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญนี้ ได้ทาํ ขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ ..........................................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่ อ
(..........................................................................)
...................../............................./.......................

ลงชื่อ ..........................................................................ผูจ้ ดั การ
(..........................................................................)
........................./......................../........................

หนังสื อรับรองความประพฤติ
ตามที่.................................................................ตําแหน่ง.....................................................มีความประสงค์ขอกูเ้ งิน/
คํ้าประกันเงินกูจ้ ากสหกรณ์ทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด นั้น ต้นสังกัดได้
ทําการตรวจสอบผลการดําเนิ นการทางวินยั และทางปกครองแล้ว ปรากฏดังนี้
(...........) 1. ไม่อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง/ดําเนินทางวินยั หรื อทางปกครอง
(...........) 2. อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง เรื่ อง.........................................................................
คําสั่ง(รายละเอียด)...................................................................................................................................
(...........) 3. อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด เรื่ อง...........................................................................
คําสั่ง(รายละเอียด)....................................................................................................................................
(...........) 4. ได้รับคําสั่งดําเนิ นการทางวินยั /ปกครอง
(............) ไล่ออก ตามคําสัง่ (รายละเอียด)...............................................................................................
(............) ปลดออก ตามคําสั่ง (รายละเอียด)............................................................................................
(............) ถูกพักราชการ ตามคําสั่ง (รายละเอียด)....................................................................................
(............) อื่นๆ (รายละเอียด)....................................................................................................................
(...........) 5. อยูร่ ะหว่างต้องคดีอาญาในความผิดฐาน...................................................................................................
(...........) 6. ถูกฟ้องดําเนินคดีแพ่งในคดี......................................................................................................................
(...........) 7. ถูกดําเนิ นคดีลม้ ละลาย ในคดี...................................................................................................................
(...........) 8. เป็ นหนี้สถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้
- ธนาคารออมสิ น จํานวน.........................................-............................. บาท
- ธนาคารกรุ งไทย จํานวน........................................-..............................บาท
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์.......................................-..............................บาท
- สถาบันการเงินอื่น (ระบุ).......................................-..............................บาท
หากมีการแจ้ งข้ อมูลไม่ ถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริง จะพิจารณาโทษทางวินัยผู้เกี่ยวข้ องโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ

(ลงชื่ อ).....................................................
(....................................................)
ตําแหน่ ง......................................................
................./................/..................
1. กรณีทถี่ ูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อถูกไล่ออกจากราชการ ปลดออก หรื อถูกให้ ออกจาก
ราชการไว้ ก่อน ให้ แนบคําสั่ งมาด้ วย
2. ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ สารวัตรขึน้ ไป เป็ นผู้รับรอง

หนังสื อยินยอมให้ หักเงิน
(ผู้คาํ้ ประกัน)

ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลางตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 หมู่ 6 ตําบลบ้านใหม่
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่..............เดือน..........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ............ปี เลขประจําตัวประชาชน.........................................
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่........................หมู่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................................................
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
หมายเลขโทรศัพท์............................................ปั จจุบนั รับเงินเดือน ๆ ละ .........................................บาท และ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่........................ขอทําหนังสื อมอบไว้ให้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ให้เรี ยกว่า “ สหกรณ์ ” และ / หรื อหน่วยงานที่
มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรื อหน่วยงานอื่น เพื่อหักเงินชําระหนี้ตามหนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญ
เลขที่ . ................................ลงวัน ที่ . .......................................เป็ นเงิ น ต้น จํา นวนทั้ง สิ้ น ........................................บาท
(...............................................................................................................) พร้อมดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิกที่มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงินของทุกส่ วนราชการผูเ้ บิกในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ หรื อ
ส่วนราชการผูเ้ บิกอื่น หักเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน แล้วแต่กรณี ที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสํานักงานตํารวจแห่ งชาติหรื อส่ วนราชการผูเ้ บิกอื่น ส่ งชําระหนี้ ที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ตามหนังสื อคํ้าประกันเงินกู้
สามัญดังกล่าวข้างต้น ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนข้าพเจ้า
ข้อ 2 ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ เกษียณอายุ
ราชการหรื อพ้นจากหน้าที่ ราชการด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิ กที่ มีหน้าที่ เบิ กจ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานที่ ขา้ พเจ้าโอนย้ายไปสังกัด หักเงินตามที่กล่าวมาใน ข้อ 1 ส่ งชําระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ตามหนังสื อคํ้าประกันเงิ นกูส้ ามัญดังกล่าว
ข้างต้น ตามจํานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า
ข้อ 3 กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินหรื อเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องดําเนิ นการหักบําเหน็จที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
ส่งเงินจํานวนนั้นให้สหกรณ์
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสื อยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ ท้ งั หมดหรื อแม้แต่บางส่ วน เว้นแต่จะได้รับคํายินยอม
เป็ นหนังสื อจากสหกรณ์
ข้อ 5 หนังสื อยินยอมนี้ทาํ ขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ทาํ ขึ้นเป็ นสองฉบับมีขอ้ ความตรงกันทุกประการ มอบไว้
ให้สหกรณ์เพื่อเป็ นหลักฐานและดําเนินการที่เกี่ยวข้องหนึ่งฉบับ อีกหนึ่งฉบับข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐาน ตรวจอ่านแล้วว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..............................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(............................................................)

หนังสื อเงินกูท้ ี่..................................................
ชื่อผูก้ .ู้ .................................................................

สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งติดอากร
แสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

หนังสื อคํา้ ประกันเงินกู้สามัญ

ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 หมู่ 6 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่....................เดือน.................................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า....................................................................................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ........................อายุ...................ปี
หมายเลขประจําตัวประชาชน
รับราชการหรื อทํางานประจําใน
ตําแหน่ง.............................................................สังกัด..........................................................ได้รับเงินได้รายเดือน.................................................................บาท
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่......................................หมู่ที่...................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์.......................................
ได้ทาํ หนังสื อคํ้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ซึ่งต่อไปในหนังสื อคํ้าประกันเงินกู้
สามัญนี้จะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ให้ (ชื่อผูก้ )ู้ ............................................................................................กูเ้ งิน จํานวนเงินกู.้ ..............................................บาท
(.............................................................................................................................) ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญที่................................................................ลง
วันที่....................................และผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2 เมื่อข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน
และค่าสิ นไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้าพเจ้ายอมเข้าคํ้าประกันการชําระหนี้ตน้ เงินจํานวน......................................บาท (...................................................................................................)
พร้ อมทั้งดอกเบี้ยตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญ ตลอดจนค่าสิ นไหมทดแทน ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์ แห่ งหนี้น้ นั ด้วย และในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่
สหกรณ์ตอ้ งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการคํ้าประกัน
รายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าคํ้าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันแทน
ข้อ 4 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้ว ภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ลูกหนี้ผดิ นัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนี้ซ่ ึ ง
ข้าพเจ้าต้องชําระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใด ของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ได้ โดยข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงิน
อื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าํ ประกันนั้นโดยสิ้นเชิง
ข้อ 5 ในการส่ งหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญนี้ หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากที่
ได้แจ้งในหนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญนี้โดยตลอดแล้วรับว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อและพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้า
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ............................................................................ผูค้ ้ าํ ประกัน
(...........................................................................)
ลงชื่อ ............................................................................พยาน
(...........................................................................)
ลงชื่อ
........................................................................... พยาน
ขอรับรองว่าเป็ นลายพิมพ์นิ้วมือของผูค้ ้ าํ ประกันจริ ง
(...........................................................................)
ขอรับรองว่าผูค้ ้ าํ ประกันได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์จริ ง
ลงชื่อ ........................................................................ผูค้ ้ าํ ประกัน
............................................................................เจ้าหน้าที่ สินเชื่อ
(........................................................................) ลงชื่อ ......
(..........................................................................)
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คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผคู ้ ้ าํ ประกันมีคู่สมรส)

ข้าพเจ้า........................................................................................................เป็ นคู่สมรสของ...................................................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ตามหนังสื อคํ้าประกัน
เงินกูส้ ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

ลงชื่ อ .....................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
ลงชื่ อ ......................................................................พยาน
(.....................................................................)

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวข้าราชการและลายมือชื่อของผูค้ ้ าํ ประกันแล้ว และเห็นว่าหนังสื อคํ้าประกันสําหรับเงินกูส้ ามัญนี้ ได้ทาํ ขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ ..........................................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่ อ
(..........................................................................)
...................../............................./.......................

ลงชื่อ ..........................................................................ผูจ้ ดั การ
(..........................................................................)
........................./......................../........................

หนังสื อรับรองความประพฤติ
ตามที่.................................................................ตําแหน่ง.....................................................มีความประสงค์ขอกูเ้ งิน/
คํ้าประกันเงินกูจ้ ากสหกรณ์ทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด นั้น ต้นสังกัดได้
ทําการตรวจสอบผลการดําเนิ นการทางวินยั และทางปกครองแล้ว ปรากฏดังนี้
(...........) 1. ไม่อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง/ดําเนินทางวินยั หรื อทางปกครอง
(...........) 2. อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ ง เรื่ อง.........................................................................
คําสั่ง(รายละเอียด)...................................................................................................................................
(...........) 3. อยูร่ ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด เรื่ อง...........................................................................
คําสั่ง(รายละเอียด)....................................................................................................................................
(...........) 4. ได้รับคําสั่งดําเนิ นการทางวินยั /ปกครอง
(............) ไล่ออก ตามคําสัง่ (รายละเอียด)...............................................................................................
(............) ปลดออก ตามคําสั่ง (รายละเอียด)............................................................................................
(............) ถูกพักราชการ ตามคําสั่ง (รายละเอียด)....................................................................................
(............) อื่นๆ (รายละเอียด)....................................................................................................................
(...........) 5. อยูร่ ะหว่างต้องคดีอาญาในความผิดฐาน...................................................................................................
(...........) 6. ถูกฟ้องดําเนินคดีแพ่งในคดี......................................................................................................................
(...........) 7. ถูกดําเนิ นคดีลม้ ละลาย ในคดี...................................................................................................................
(...........) 8. เป็ นหนี้สถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้
- ธนาคารออมสิ น จํานวน.........................................-............................. บาท
- ธนาคารกรุ งไทย จํานวน........................................-..............................บาท
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์.......................................-..............................บาท
- สถาบันการเงินอื่น (ระบุ).......................................-..............................บาท
หากมีการแจ้ งข้ อมูลไม่ ถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริง จะพิจารณาโทษทางวินัยผู้เกี่ยวข้ องโดยเด็ดขาด

หมายเหตุ

(ลงชื่ อ).....................................................
(....................................................)
ตําแหน่ ง......................................................
................./................/..................
1. กรณีทถี่ ูกตั้งคณะกรรมการสื บสวนหรื อถูกไล่ออกจากราชการ ปลดออก หรื อถูกให้ ออกจาก
ราชการไว้ ก่อน ให้ แนบคําสั่ งมาด้ วย
2. ผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ สารวัตรขึน้ ไป เป็ นผู้รับรอง

หนังสื อยินยอมให้ หักเงิน
(ผู้คาํ้ ประกัน)

ทําที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลางตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 หมู่ 6 ตําบลบ้านใหม่
อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่..............เดือน..........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.....................................................................................อายุ............ปี เลขประจําตัวประชาชน.........................................
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่........................หมู่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................................................
แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
หมายเลขโทรศัพท์............................................ปั จจุบนั รับเงินเดือน ๆ ละ .........................................บาท และ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่........................ขอทําหนังสื อมอบไว้ให้ สหกรณ์
ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ให้เรี ยกว่า “ สหกรณ์ ” และ / หรื อหน่วยงานที่
มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติหรื อหน่วยงานอื่น เพื่อหักเงินชําระหนี้ตามหนังสื อคํ้าประกันเงินกูส้ ามัญ
เลขที่ . ................................ลงวัน ที่ . .......................................เป็ นเงิ น ต้น จํา นวนทั้ง สิ้ น ........................................บาท
(...............................................................................................................) พร้อมดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิกที่มีหน้าที่ เบิกจ่ายเงินของทุกส่ วนราชการผูเ้ บิกในสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ หรื อ
ส่วนราชการผูเ้ บิกอื่น หักเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหน่ง เงินเพิ่มหรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน แล้วแต่กรณี ที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสํานักงานตํารวจแห่ งชาติหรื อส่ วนราชการผูเ้ บิกอื่น ส่ งชําระหนี้ ที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ตามหนังสื อคํ้าประกันเงินกู้
สามัญดังกล่าวข้างต้น ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแทนข้าพเจ้า
ข้อ 2 ไม่วา่ ข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใดนอกสํานักงานตํารวจแห่ งชาติ เกษียณอายุ
ราชการหรื อพ้นจากหน้าที่ ราชการด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ส่วนราชการผูเ้ บิ กที่ มีหน้าที่ เบิ กจ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานที่ ขา้ พเจ้าโอนย้ายไปสังกัด หักเงินตามที่กล่าวมาใน ข้อ 1 ส่ งชําระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ตามหนังสื อคํ้าประกันเงิ นกูส้ ามัญดังกล่าว
ข้างต้น ตามจํานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า
ข้อ 3 กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินหรื อเจ้าหน้าที่
ผูเ้ กี่ยวข้องดําเนิ นการหักบําเหน็จที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
ส่งเงินจํานวนนั้นให้สหกรณ์
ข้อ 4 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสื อยินยอมให้หักเงินฉบับนี้ ท้ งั หมดหรื อแม้แต่บางส่ วน เว้นแต่จะได้รับคํายินยอม
เป็ นหนังสื อจากสหกรณ์
ข้อ 5 หนังสื อยินยอมนี้ทาํ ขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าและได้ทาํ ขึ้นเป็ นสองฉบับมีขอ้ ความตรงกันทุกประการ มอบไว้
ให้สหกรณ์เพื่อเป็ นหลักฐานและดําเนินการที่เกี่ยวข้องหนึ่งฉบับ อีกหนึ่งฉบับข้าพเจ้าเป็ นผูเ้ ก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐาน ตรวจอ่านแล้วว่าถูกต้อง
ลงชื่อ ..............................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(............................................................)

