บันทึกข้ อความ

เอกสารประกอบ
- สำเนำบัตรผูก้ ู ้
- สำเนำบัตรผูค้ ้ ำประกัน
- สำเนำบัตรคู่สมรสผูค้ ้ ำประกัน (ถ้ำมี)

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
ที่ พ........................../..................................
วันที่...........................................................................................
เรื่ อง ขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น
----------------------------------------------------------------------------------------เรี ยน ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
ด้วยข้ำพเจ้ำ........................................................ ตำแหน่ง.................................. มว./งำน.....................................
สังกัด......................................................................... เป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
ทะเบียนสมำชิก ............................. เงินเดือน........................................... บำท มีควำมประสงค์ขอกูเ้ งิน เพื่อเหตุฉุ กเฉิน
จำนวนเงิน .....................................บำท (....................................................................) เพื่อนำไปใช้จ่ำยดังต่อไปนี้
...........................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรต่อไป
(ลงชื่อ) .............................................................. ผูก้ ู้
(.............................................................)
ตรวจสอบแล้วสำมำรถหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นได้ ไม่เกินเดือนละ.................บำท
(ลงชื่อ)................................................................ เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
(..............................................................)

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำสำมำรถหักหนี้เงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิ นได้ตำมที่เจ้ำหน้ำที่กำรเงินตรวจสอบจริ ง
(ลงชื่อ).............................................................. ผูบ้ งั คับบัญชำต้นสังกัด
(..............................................................)
ตรวจสอบแล้วสำมำรถอนุมตั ิเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ..............................บำท(.....................................................)
(ลงชื่อ)............................................................ เจ้ำหน้ำที่

ฉฉ-ฉพ (ด้านหน้า)

หนังสื อกู้สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เลขที่สญ
ั ญำ ฉ. ......................./........................
ชื่อผูก้ ู้ ..............................................................

บัญชีที่ ........................................................................
วันที่ ..........................................................................

ข้ำพเจ้ำ ...............................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด
เลขทะเบียนสมำชิกที่ ............................ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ขอทำหนังสื อกูไ้ ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ 24 จำกัด เพื่อเป็ นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำได้กเู้ งินจำกสหกรณ์ฯ เป็ นวงเงินจำนวน .........................บำท (....................................................)
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำตกลงชำระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สหกรณ์ ในอัตรำตำมประกำศสหกรณ์ฯ ณ วันที่กู้ นับตั้งแต่วนั ทำ
สัญญำนี้เป็ นต้นไป จนกว่ำจะชำระหนี้ครบถ้วน โดยจะชำระดอกเบี้ยเป็ นรำยเดือนทุก ๆ เดือนติดต่อกันภำยวันที่ได้รับ
เงินเดือน ในกรณี ที่สหกรณ์ฯ มีกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำดอกเบี้ย โดยประกำศสหกรณ์ฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ฯ คิด
ดอกเบี้ยตำมอัตรำที่เปลี่ยนแปลงได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหน้ำหรื อได้รับควำมยินยอมจำกข้ำพเจ้ำแต่อย่ำงใด
และข้ำพเจ้ำจะไม่โต้แย้งหรื อยกเป็ นข้อต่อสูใ้ ด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำสัญญำจะชำระหนี้เงินกูท้ ้ งั หมดคืนแก่สหกรณ์ภำยใน ..................... งวด หรื อไม่เกินจำนวนงวด
สูงสุดตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิกสหกรณ์ฯ โดยผ่อนชำระเป็ นงวดรำยเดือนเท่ำกันทุกงวด
ภำยในวันรับเงินเดือน โดยเริ่ มชำระงวดแรกภำยใน 60 วัน นับจำกวันที่ได้รับเงินกู้
ข้อ 4 ข้ำพเจ้ำยินยอมและร้องขอให้ผบู ้ งั คับบัญชำ หรื อเจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำที่ได้รับมอบ
หมำยจำกสหกรณ์ฯ หักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำตำมจำนวนเงินงวดชำระหนี้ ข้อ 3 เพื่อส่งสหกรณ์ฯ
ข้อ 5 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนที่มีหน้ำที่เบิกจ่ำยเงินเดือน หรื อเงินอื่นใดที่ส่วนรำชกำร หรื อหน่วยงำนที่
ข้ำพเจ้ำโอนย้ำยไปสังกัดหักเงินส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ฯ ตำมคำขอกูแ้ ละสัญญำเงินกูก้ ฉู้ บับนี้ ตำมจำนวนที่สหกรณ์ฯ
ได้แจ้งให้ทรำบแทนข้ำพเจ้ำได้
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจอ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือสัญญำเงินกูฉ้ บับนี้โดยตลอดแล้ว และเห็นว่ำตรงตำมเจตนำ
ของข้ำพเจ้ำ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำนเป็ นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
(ลงชื่อ).............................................ผูก้ ู้
(ลงชื่อ).............................................พยำน
(.............................................)
(ลงชื่อ).............................................ผูเ้ ขียน
(.............................................)

ฉฉ-ฉพ (ด้านหลัง)

กรณีมอบอานาจ/รับเงินแทน
ข้ำพเจ้ำผูก้ มู้ อบอำนำจให้ ............................................................................... เลขหมำยประจำตัวประชำชน
..........................................................ที่อยู่บำ้ นเลขที่ ...........................หมู่ที่ .......................... ซอย................................
ถนน.........................เขต/ตำบล............................... แขวง/อำเภอ.......................................จังหวัด................................
เป็ นผูร้ ับเงินตำมหนังสือกูน้ ้ ี แทนข้ำพเจ้ำ
(ลงชื่อ).............................................ผูก้ ู้

คาเตือน
กรณีมอบอานาจขอให้ ส่งสาเนาบัตร
ผู้มอบ และผู้รับมอบอานาจ

(ลงชื่อ).............................................ผูร้ ับมอบอำนำจ
(ลงชื่อ).............................................พยำน
(...........................................)

ผู้รับเงิน
ข้ำพเจ้ำ ...........................................................................ได้รับเงินจำนวน .............................................บำท
(.......................................................................) ไปเป็ นกำรถูกต้องแล้ว ณ วันที่ .............../................./.............
(ลงชื่อ)..............................................ผูร้ ับเงิน
(ผูร้ ับเงิน ต้องลงลำยมือชื่อ ในกำรรับเงินต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์)

สาหรับเจ้าหน้ าที่สหกรณ์
ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐำนประกอบกำรกูย้ มื แล้ว ถูกต้องครบถ้วนและได้จ่ำยเงินกูใ้ ห้ผมู ้ ีสิทธิ์รับเงิน ดังนี้
โอนเข้ำบัญชีผกู ้ ู้
ธนำคำรกรุ งไทย
จ่ำยเงินสดโดยจ่ำยให้

ผูก้ ู้

ผูร้ ับมอบอำนำจ

(ลงชื่อ) ..........................................เจ้ำหน้ำที่

(ลงชื่อ)..............................................ผูจ้ ดั กำร

อนุมัติ
อนุมตั ิให้กู้ จำนวนเงิน ...........................................................บำท
(ลงชื่อ) ..........................................................กรรมกำร
(.......................................................)

K3M2=56)M@3A,N9-.(///////0///////j
?5.6cAN9/N9/////////////////////(

(((((((,B)C-D3cVN9W:HFGBA32(
)*L>/////////////K3:9k//////////(
=KAGSTQ4G92CDA)139(((
Q>LI69MI@46:AGJ=I>FT
I:>FGB>1*G2Rl:AG(

23456789 3462453
85628843 !"3$#%&"4
'323#$6#

myynop}qorstuvwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxypnz{|s{myyopn}qorstuvwxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

( ( ( ( ( ( ( (
)*+,-.(//////////0////////////(
132,-.(/////////)4563///////////////7/8//////////(
(
+:97);:9(//////////////<<<<<<<<<=>:?@A)*+,B)C-D3,.-///////////6:D<E</<</F-((
)*+FGB;:HI12FGB?:?30CI2GFGB;:HI12+:9G:?A:G(/////////////////////////////////////////////////((((((((((((
I:HJK3LM(////////////////////////////////=M2A42////////////////////////////////////////////(
,.-6DFNL2;;EC32(C:93)*+,.-(//////////K>NL,.-(//////(O33////////////////(I:HC*0J+1M////////////////////(
6:H)P60)+I/////////////////;M2K142/////////////GK=2QFGRS-D/T//////////U,G872,/T///////////////(
Q4,9:HK3M2=56VW:HFGBA32XKQ91I9L6=KAGST66>,G27DIT:HG1;IGB)13?:DJ43,.-(YZ(;:HA42([.\MIL6QF3W-X3K3M2=56VW:H
FGBA323W-;BX?V9:H1:L(]=KAGST^()7.65)F_3K*A2`:34M2IL6QF3W-(
( +69(a/(I:>,.-=KAGSTQ4X9K9b?.56cNA9N9d/////////////////////////////////////////////AN)9M@3(
;:H313)M@3AN/9//////////////////C:,(b////////////////////////////////////////////////d(
1I2OEFGB=MV)T75.6////////////////////////////////////////////////////////////////////I:>
K3M2=56)M@3A+N96M=KAGST,.-(/////////0///////////*M132,.-(////////////////////J*BcAN9NQ94G92C)M@3QF;:A
=KAGSTU4DONAI69MJ*19(+:97);:9D@3D6>VW:HFGBA32K3W-4M2A*L:17G96>46A)CW-DJ*BVL:=@3QK>,4J,3I*64;3VL:
P:GBI@4732632)F_36EFAGSTJKLMK3W-3W32419D(
( +69(Y/(+:97);:9Q49D@3D6>VW:HFGBA32K3W-4M2A*L:1I:>(+69(a(J*B,G:C+69cNA732+6McNA9N9X3)G.56MA:G=LM
)M@3M14?:HGBK3W-(6I2G:46A)CW-D(J*BA:G)G-DAV53)M@3AAN9L63O\MA:HK34I:>,.-A*L:1Q1X93K3M2=56A)N9M@3=:HKG2C)M@3AN9
=:>e23W32U4DI*64J*19(+:97);:9D6>Ff@CI2@I:>+69cNA7323W32g(,EAFGBA:G(;3A1L:K3W-=@3(J*BVL:=@3QK>
,4J,3(I*64;3VL:P:GBI@4732(;BQ4?9:HGBVGCO193J*19(
( +(96(h/(+:97);:9D6>G2CcAN7321L:(A:G66A;:AA:G)F_3=>:?@A+6M=KAGST(Q>L1L:)7G:B)KIEX4g(Q>L)F_3
)KIEXK9+9:7);9:K*E4739;:AA:GVW:HFGBA23G:D3W-(;3A1L:cN,9.-+9:7);9:VW:HFGBA23Q139W-;BQ49XK9=>:?@A6.53([.\M
VSBAGG>A:G4:H)3@3A:G+6M=KAGST()K_3=>V1G)+:9)F_3cVN9W:HFGBA32J,3+:97);:9(
( +69(Z/(X3AGS-,.-+:97);:9I69M?:HGBK3W-XKJ9AL=KAGSTJ,3cAN9(N9K*M2;:A=KAGSTQ4=9LMK3M2=56C6AA*L:1
XKJ9AL+:97);:9J*19P:DX3KA=@C1323C2JIL132,-.*NAK3W-c4@342((((+:97);:9D3@D6>?:HGBK3W-U4DXKc9CN9M2VC2Ce2?:KG56
);:9K3:9,.-c;N9L:D)M@3Q4G9:D)4563J*B)M@36.53X4+6M+:97);:9(KA2;:H313)M@3(S(,.-;L:D(?:HGBK3W-(
i

JVKLMVZNLOPQRSTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUVMKWXYPXJVLMKVZNLOPQRSTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

12436

79843433413142342292 4343!!1"3#43433
$412%2&131%2342292&'"3'%1("4&2&2*)1&3)!+,
$*%2*)2"4!3412*)4&12%+31$9)4343(3*4,2%2*2%#*2"3
 3-.4343$3412%2&1/3'+3%('%'0%41%2342292 4343&'
"31319!12!"4223%% 4343131%2$9)!41312"!41
3%'412*)2*2
31.144343343$9)!+4$9)33"3212%43433131$4',212%
#$2%$)
 43433!423("4&212%(*4,2%2*)#"312"!43+38 4&9"3,2
4(0%
944444444444../(+3*4,2%
5444444444444..44444.6

944444444444..42944444444444..42
54444444444444465444444444444444.6
7

8:9;=<;>?@>A8CBD?EDF

53G4)$9)/(+3*4,2%&)(+!&6

)2$9)...............................
"2%$)9.........2......................H.........
 434324I24...........................................'%,4"%4344I'%,42 $9)
...............................,2(!+&24I24.................................................
2&1(3!+& 4343,2/(+3*4,2%2+31&$%1!2*)4&12%(*4,2%2+343232*)
43433 4&9"3,24(0%
9444444444444444(!+&/+31(342&
5..............................6

9............................./(+3*4,2%
5..............................6

หน้า 3

คําเตือนสํ าหรับผู้คาประกั
ํ
น
ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคํ0าประกัน ผูค้ 0 าํ ประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคํ0าประกันให้
เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ 0 าํ ประกันมีขอ้ งสงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนทีจะทําสัญญาคํ0าประกัน
การลงนามในสัญญาคํ0าประกันเงินกูฉ้ บับนี0 ผูค้ 0 าํ ประกันจะมีความรับผิดต่อผูใ้ ห้กใู้ นสาระสําคัญ ดังนี0
1. ผูค้ 0 าํ ประกันจะต้องรับผิดอย่างจํากัดไม่เกินวงเงินตามทีกาํ หนดในสัญญากูย้ มื เงิน
2. ผูค้ 0 าํ ประกันจะรับผิดต่อผูใ้ ห้กภู้ ายในวงเงินทีผกู ้ คู้ า้ งชําระกับผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญากูย้ มื เงินและ
อาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี0ยหรื อค่าสิ นไหมทดแทนอืน ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ 0 าํ ประกันต้องรับผิดร่ วมกับผูก้ ู้
4. เมือผูก้ ผู้ ดิ นัดชําระหนี0 ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง และบังคับให้ผคู ้ 0 าํ ประกันชําระหนี0ท0 งั หมดที
ผูก้ คู้ า้ งชําระ โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกร้องหรื อบังคับเอาจากผูก้ กู้ ่อน
5. ผูค้ 0 าํ ประกันไม่หลุดพันจากความรับผิดแม้ผใู ้ ห้กยู้ อมผ่อนเวลาให้แก่ผกู ้ ู้
นอกจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ 0 าํ ประกันยังมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามทีกาํ หนดไว้ในสัญญาคํ0า
ประกัน ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

คํารับรองเอกสารและการลงลายมือชื$อ
ข้าพเจ้าขอขอรับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวข้าราชการ/บัตรประชาชนของ ผูก้ ู้ คู่สมรสของผูก้ ู้ ผูค้ 0 าํ ประกัน
คู่สมรสของผูค้ 0 าํ ประกันและผูร้ ับผลประโยชน์ ถูกต้องตรงกันกับสําเนาทีให้ไว้ต่อสหกรณ์ และได้มีการลงลายมือชื อใน
เอกสารฉบับนี0 ต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
ลายมือชือ..............................................................ผูร้ ับรอง (คณะกรรมการหรื อผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด)
(...............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................
ลายมือชือ..............................................................พยาน (เจ้าหน้าทีการเงินต้นสังกัด)
(...............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................................

