คําขอเลขที่.......……...............................................

เลขที่สญ
ั ญา………...............................................

วันที่............…...............…....…..............................

จ่ายวันที่....…...............…....…..............................

ตรวจสอบข้อมูลคดีลม้ ละลายเรี ยบร้อยแล้ว
.........…...............…....…........................
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและศูนย์ขอ้ มูล
วันที่........................................................

เรี ยน

คําขอและหนังสื อกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ผ่านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)

หนังสื อกูท้ ี่ ฉ....................../...................
เขียนที่..............................................................................
วันที่....................เดือน....…….............พ.ศ......................

คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด
ข้าพเจ้า.........................................................................…..............สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................................อายุ.................ปี

รับราชการหรื อทํางานประจําในตําแหน่ง....................................................สังกัด.....................…..........................เลขประจําตัวประชาชนของผูถ้ ือบัตร
ที่อยูป่ ัจจุบนั ………..………หมู่ที่………..ถนน………………………………………..
ตําบล/แขวง…………………..……………..อําเภอ/เขต……………………….…จังหวัด……….…..………………รหัสไปรษณี ย…
์ …………….…….
หมายเลขโทรศัพท์………………………….ได้รั บ เงิ น ได้ร ายเดื อ น………………………บาท ขอเสนอคําขอกู้เ งิ น เพื่อ เหตุ ฉุ กเฉิ น ผ่านช่ อ งทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ (ATM)ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อกู้น้ ี จะเรี ยกว่า
“สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้ :ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ในวงเงิน จํานวน...................................บาท (..................…...............................……..........)
โดยยอมชําระดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ ในอัตราร้อยละ…….....................…..ต่อปี เพื่อจะนําไปใช้ในการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุฉุกเฉินที่ทาํ ให้จาํ เป็ น
ต้องขอกูเ้ งิน)…………………………………………………………………………..........................................................................………….................
ข้อ 2 ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม........……..............หุน้ เป็ นเงิน.....................................................................บาท
และข้าพเจ้าส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตราเดือนละ......…................................................บาท
ข้อ 3 ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้ :เงินกูส้ ามัญ เมื่อวันที่.......................................................จํานวนเงิน......……….................................................บาท
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินทัว่ ไป
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน (ATM) เมื่อวันที่..........................................................
จํานวนเงิน............………................................................บาท
ข้อ 4 เมื่อข้าพเจ้าต้องการใช้เงินกูจ้ าํ นวนเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินตามข้อ 1 จะทํารายการที่ตู้ ATM ของธนาคาร กรุ งไทย จํากัด
เพื่อโอนเงินจากบัญชี ของสหกรณ์เข้าบัญชี ของข้าพเจ้าที่เปิ ดกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด สาขา.......................................................หมายเลขบัญชี
.........................................................การโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีวนั ใดย่อมเป็ นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์แล้วในวันนั้น
ข้อ 5 ข้าพเจ้าตกลงว่า จะส่ งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่าๆกันพร้อมด้วยดอกเบี้ยไม่เกิน 36 งวด นับแต่วนั ที่ทาํ หนังสื อสัญญา
กูเ้ งิน โดยในส่ วนดอกเบี้ยนับแต่วนั ที่ได้รับเงินตามข้อ 4
ในกรณี มีเหตุจาํ เป็ นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูไ้ ด้
ตามที่เห็นสมควร เมื่อใดก็ได้ โดยสหกรณ์ไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ และถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบแล้ว
ข้อ 6 เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้ :6.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หกั เงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจํานวนงวดชําระหนี้ ข้อ 5 เพื่อส่ งต่อสหกรณ์
6.2 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมว่า เมื่อข้าพเจ้าออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อเมื่อผิดนัดการส่ งชําระหนี้ตาม ข้อ 4
เดือนหนึ่งเดือนใดหรื อหลายเดือน ไม่วา่ ทั้งต้นเงินหรื อดอกเบี้ย หรื อผิดข้อตกลงในหนังสื อกูน้ ้ ีขอ้ หนึ่งข้อใดก็ดี ให้ถือว่าเงินกูร้ ายนี้เป็ นอันถึงกําหนด
ส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว้ใน ข้อ 5
6.3 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอน หรื อย้าย หรื อลาออกจากราชการหรื อจากงานประจํา หรื อถูกออกจากราชการ หรื อออก
จากสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้ ซ่ ึ งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้า
ไม่จดั การชําระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใด

/ในหลักฐาน...

2

ในหลักฐานที่ทางราชการ หรื อหน่วยงานเจ้าสังกัด จะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชําระหนี้ ของข้าพเจ้า
พร้ อมด้วยดอกเบี้ย ส่ งชําระหนี้ ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่ อนได้ นอกจากนี้ เมื่อข้าพเจ้าผิดนัดการชําระหนี้ ตามข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
หักเงินที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์อยูใ่ นสหกรณ์ ได้แก่ เงินค่าหุ ้น เงินฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีผลประโยชน์อยู่ในสหกรณ์ เพื่อทํา
การชําระหนี้ของข้าพเจ้าพร้อมดอกเบี้ยที่คา้ งชําระอยูท่ ้ งั หมดได้ทนั ที โดยมิตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบแต่อย่างใด
6.4 ข้าพเจ้าทราบว่า หากชําระหนี้ เงินกูง้ วดใดแล้ว ต้นเงินกูท้ ี่ชาํ ระหนี้ จะไปรวมกับต้นเงินที่เหลืออยู่ ที่สามารถเบิกถอน
จากตูเ้ บิกเงิน ATM ได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา
6.5 คํายินยอมตามข้อ 6.3 เป็ นไปโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง เพื่อให้ปฏิบตั ิไปตามหนังสื อ กค 0506.2/ว 201 ลง 22
ส.ค. 2545 เรื่ องการหักเงินบําเหน็จบํานาญปกติ เพื่อชําระหนี้ ให้แก่บุคคลที่สาม โดยข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสื อ กค. ฉบับดังกล่าว
เป็ นอย่างดีแล้ว พร้อมนี้ได้ตรวจสอบข้อความ และถ้อยคําในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ
หนังสื อกูฉ้ บับนี้ ทาํ ไว้ ณ วันที่ระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานและขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่ อ
ของข้าพเจ้าจริ ง.
ข้อ 7 การบอกเลิกสัญญาเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสหกรณ์และเมื่อเลิกสัญญาแล้วหากมีหนี้คา้ งชําระอยูเ่ ท่าใดให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูพ้ ร้อม
ดอกเบี้ยที่คา้ งอยูโ่ ดยสิ้ นเชิงในทันทีโดยมิตอ้ งได้รับการยินยอมจากผูก้ ู้
…….…………………….....…..………...ผูก้ ู้

คํารับรองผู้บังคับบัญชาระดับสารวัตรขึน้ ไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ความจําเป็ นในการกูเ้ งินของ
สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินตาม ข้อ 1 เป็ นความจริ งและไม่ได้อยู่
ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินยั
(ลงชื่อ)……………………………………………
(…………………………….……………..)
ตําแหน่ง…………………………….……………….
…………..…/……………./………………

(………………………………....……….)
ตําแหน่ง ………………….……..………….……..
..……….……………..……......… พยาน
(……………...…………………......)

.……………….....……...............พยาน
(…..........……………….…….….)

เอกสารประกอบการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

1. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
2. สลิปเงินเดือน (สารวัตรการเงินรับรอง)
3. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการของผูร้ ับรอง 4. สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุ งไทยของผูก้ ู้
กรณีสมาชิกนอกราชการใช้ สําเนาบัตรประจําตัวและสํ าเนาหน้ าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้ก้ ูเท่ านั้น

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
เงินได้รายเดือน

ต้นเงินกูส้ ามัญ
คงเหลือ

จํานวนวงเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
ต้นเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
คงเหลือ

จํากัดวงเงินกู้

จํากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

(1) ผูข้ อกู้
เคย
ไม่เคย ผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือน………………………..………………………….
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ……………………………………………………………………………………......................................………………………….….
อนุมตั ิให้กู้ จํานวน.................................................................................บาท
หักหนี้ เก่าพร้อมดอกเบี้ยจํานวน..............................................................บาท
หักค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญาใหม่ จํานวน...........................................บาท
คงเหลือรับ จํานวน..................................................................................บาท
..............................................................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่ อ
...........................................................................................หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่ อ
.....................................................................................................รองผูจ้ ดั การ

*หมายเหตุ* การทําสัญญาเงินกู้ ห้ามใช้น้ าํ ยาลบคําผิดแก้ไขข้อความใดๆ

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

