คําขอที่.................................................
วันที่................/................../.................
ตรวจสอบข้ อมูลคดีล้มละลาย
เรียบร้ อยแล้ ว
..................................................
เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนและศู นย์ ข้อมูล
วันที่……………………..............

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

คําขอและหนังสื อสั ญญาเงินกู้สามัญ

สหกรณ์ ได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

(กรณีก้ไู ม่ เกินทุนเรื อนหุ้น และ /หรื อ กรณีก้โู ดยใช้ เงินฝากคํา้ ประกัน)

ทําที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสั นติบาล-พิสูจน์ หลักฐานตํารวจ จํากัด
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 22 หมู่ 6 ตําบลบ้ านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันที่................เดือน............................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า..............................................................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขที่................................อายุ......................ปี
เลขประจําตัวประชาชน
เป็ นข้าราชการตํารวจ
ลูกจ้างประจํา
อื่นๆ ....................................................ตําแหน่ง ....................................................................สังกัด.....................................................................
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ................................บาท ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ ...............หมู่ที่ .............ถนน ..............................................................
ตําบล/แขวง...................................... อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณี ย.์ ...............โทรศัพท์..............................
ขอยืน่ คําขอและทําหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
ซึ่ งต่อไปในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนี้จะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ขณะยืน่ คําขอนี้ ข้าพเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ จํานวน..................................หุน้ เป็ นเงิน...................................................................บาท
และข้าพเจ้าชําระค่าหุน้ รายเดือนๆ ละ.......................................บาท
ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ ดังนี้
กูไ้ ม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุน้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
จํานวน.....................................................................................บาท
(..........................................................................................................................) และ
กูไ้ ม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
จํานวน .................................................................................บาท
(...................................................................................................................................................)
รวมเป็ นเงิน.........................................................บาท(......................................................................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ..................................................................................................................................................................................................
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมชําระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ...............................ต่อปี
ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นที่สหกรณ์ตอ้ งเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดก็ได้
ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่จาํ ต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 4 ข้าพเจ้าขอชําระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ................................บาท (................................................................................................................)
พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ.................ต่อปี จํานวน............................งวด เว้นแต่งวดสุ ดท้ายให้เป็ นไปตามจํานวนหนี้คงเหลือ
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ............................บาท (................................................................................................)
จํานวน.........................งวด เว้นแต่งวดสุ ดท้ายให้เป็ นไปตามจํานวนหนี้คงเหลือ
ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจําเดือน........................................พ.ศ.............................เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกําหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้สาํ หรับงวดนั้นๆ
ข้อ 5 ในการส่ งคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 4 นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือน และเงินได้อื่น
ของข้าพเจ้า หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ที่ขา้ พเจ้าต้องชําระต่อสหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า เพื่อชําระหนี้ ต่อสหกรณ์ และ
ความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป โดยทําหนังสื อยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้ ตามหนังสื อสัญญา
กูเ้ งินนี้โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 6 หลักประกันที่ขา้ พเจ้าให้ไว้ต่อสหกรณ์
กรณีกจู้ าํ นวนเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของทุนเรื อนหุน้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอกูโ้ ดยไม่มีหลักประกันอย่างอื่นอีก
กรณี กจู้ าํ นวนเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์โดยใช้เงินฝากคํ้าประกัน ข้าพเจ้าขอวางหลักประกัน ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์บญั ชีเลขที่...............................จํานวนเงิน...........................(............................................................................)
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษบัญชีเลขที่...........................จํานวนเงิน........................(..........................................................................)
ข้อ 7...

-2ข้อ 7 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์เกี่ยวกับเรื่ องการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกูท้ ี่ให้ถือว่า
เงินกูท้ ี่ได้รับไปจากสหกรณ์น้ ีเป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 8 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์วา่ ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจํา ข้าพเจ้าจะแจ้ง
เป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินสะสมสําหรับข้าราชการ
บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่วยงานต้นสังกัดหรื อ
นายจ้างจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ 9 ในการส่ งหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามที่อยูท่ ี่ปรากฏในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนี้ หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่
จากที่ได้แจ้งในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบโดยทันที
ข้อ 10 ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามีหนี้อยูก่ บั สหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นาํ เงินค่าหุ ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้า
ได้รับไปหักกลบลบหนี้กบั หนี้เงินกูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้เป็ นเจตนาของข้าพเจ้า
ที่จะให้หกั กลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอาํ นาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้อ 11 ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงิ นได้รายเดือนและเงิ นได้อื่นมอบไว้ให้สหกรณ์ หน่ วยงานต้นสังกัด และ
สําหรับข้าพเจ้าไว้เป็ นหลักฐานแล้ว
ข้าพเจ้าได้ตรวจและอ่านข้อความในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญนี้โดยตลอดแล้ว รับว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .................................................................ผูก้ ู้
(.................................................................)
ลงชื่อ ........................................................... พยาน
(............................................................)
หมายเหตุ

( เลือกทําเครื่ องหมาย / ใน

ลงชื่อ ........................................................... พยาน
(...........................................................)

หน้าข้อความที่ใช้ )

เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ 2. สําเนาสลิปเงินเดือนล่าสุ ด (สารวัตรการเงินรับรอง) 3. สําเนาหน้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทยของผูก้ ู้
กรณีสมาชิกนอกราชการใช้ สําเนาบัตรประจําตัวและหน้ าบัญชีธนาคารกรุ งไทยของผู้ก้ เู ท่ านั้น

เงินฝากบัญชีเลขที่...................................จํานวน....................................บาท
ทุนเรื อนหุน้ จํานวน..................................................................................บาท
อนุมตั ิให้กู้ จํานวน.................................................................................บาท
หักหนี้เก่าพร้อมดอกเบี้ยจํานวน...............................................................บาท
หักค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญาใหม่จาํ นวน..............................................บาท
คงเหลือรับ จํานวน..................................................................................บาท
..............................................................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
...........................................................................................หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ
.....................................................................................................รองผูจ้ ดั การ

อนุมตั .ิ ................................................บาท
.................................................................
(...............................................................)
.................................................................

ข้าพเจ้า.............................................................................................ได้รับเงินกูจ้ าํ นวน...........................................................................บาท
(................................................................................................................................................................) ตามหนังสื อกูเ้ งินนี้ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ณ วันที่........................เดือน....................................พ.ศ............................โดยรับเป็ น เช็ค หรื อ โอน / นําฝากเข้าบัญชีของข้าพเจ้า
ชื่อธนาคาร...................................................................สาขา............................................เลขที่บญั ชี...........................................................................
......................................................................ผูก้ แู้ ละผูร้ ับเงิน
(...................................................................)
....................................................................เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ผจู ้ ่ายเงิน
(....................................................................)

