บันทึกข้ อความ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
ที พ........................../..................................
วันที...........................................................................................
เรื อง ขอกูเ้ งินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน
----------------------------------------------------------------------------------------เรี ยน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
ด้วยข้าพเจ้า........................................................ ตําแหน่ง.................................. มว./งาน.....................................
สังกัด......................................................................... เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
ทะเบียนสมาชิก ............................. เงินเดือน............................ บาท มีความประสงค์ขอกูเ้ งิน เพือเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน
จํานวนเงิน .....................................บาท (........................................................................) เพือนําไปใช้จ่ายดังต่อไปนี1
...........................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาและดําเนินการต่อไป
(ลงชือ) .............................................................. ผูก้ ู้
(.............................................................)
ตรวจสอบแล้วสามารถหักเงินเดือนเพือชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี1ยเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นหมุนเวียนได้ ไม่เกินเดือนละ.................บาท

(ลงชือ)................................................................ เจ้าหน้าทีการเงิน
(..............................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสามารถหักหนี1เงินกู้ เพือเหตุฉุกเฉิ นหมุนเวียนได้ตามทีเจ้าหน้าทีการเงินตรวจสอบจริ ง

(ลงชือ).............................................................. ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
(..............................................................)

หนังสื อกู้เงินเพือ เหตุฉุกเฉินหมุนเวียน
หนังสื อกูท้ ี........................./.........................

ทําที สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
วันที ………เดือน.…………….………พ.ศ………….……

ลงชือ.........................................ผูก้ ู้

ลงชือ.......................................ผูค้ 2 าํ ประกัน

ข้าพเจ้า…………………………….…………..…………… เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
เลขบัตรประจําตัวประชาชน
เลขทะเบียนสมาชิก................................................
แผนก/ กองร้อย...................................... สังกัด....................................... อําเภอ.......................................จังหวัด................................
โทร.............................................ได้รับเงินเดือน...............................................บาท ซึ งต่อไปนี2 เรี ยกว่า “ผู้ก้ ู” ได้ทาํ หนังสื อกูเ้ งิน
เพือเหตุฉุกเฉิ นหมุนเวียนให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ซึ งต่อไปนี2 เรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้ ู” เพือเป็ น
หลักฐานดังต่อไปนี2
ข้อ 1. ผูก้ ไู้ ด้กเู้ งินจากผูใ้ ห้กู้ เป็ นวงเงินจํานวน.............................บาท(………………………………………………)
โดยจะนําไปใช้เพือการดังนี2.................................................................................................................................................................
ข้อ 2. เมือผูก้ ูต้ อ้ งการใช้เงิ นกู้ จํานวนเท่ าใดก็ได้แต่ไม่เกิ นวงเงิ นกูต้ ามข้อ 1. จะแจ้งให้ผูก้ ูโ้ อนเงิ นไปเข้าบัญชี
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด เลขบัญชี
- ของผูก้ ู้ โดยยินยอมให้หกั ค่าธรรมเนียมธนาคารจาก
จํานวนเงิ นที จ่ายให้แก่ผูก้ ู้ การโอนเงิ นกูเ้ ข้าบัญชี ในวันใดย่อมเป็ นหลักฐานว่าผูก้ ูไ้ ด้รับเงิ นจากผูใ้ ห้กูแ้ ล้วในวันนั2น และถือว่า
เริ มต้นการกูเ้ งินตามหนังสื อนี2
ข้อ 3. ผูก้ ตู้ กลงว่า จะชําระหนี2 งวดเป็ นรายเดื อนภายในวันทําการของทุกสิ2 นเดือน จนกว่าจะชําระหนี2 เสร็ จสิ2 นงวด
การชําระหนี2 ผูก้ ูจ้ ะต้องชําระหนี2 ให้เสร็ จสิ2 นภายใน 12 งวดเดื อน นับจากวันที ผกู ้ ูโ้ อนเงินกูค้ รั2งสุ ดท้ายจากบัญชี ของผูใ้ ห้กเู้ ข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทยตามข้อ 2.
ข้อ 4. ผูก้ ยู้ ินยอมเสี ยดอกเบี2ย ตามอัตราดอกเบี2ยทีผใู ้ ห้กกู้ าํ หนด โดยจะจ่ายดอกเบี2ยจากเงินต้นค้างชําระเป็ นรายวัน
ข้อ 5. ผูก้ ยู้ ินยอมและขอร้องให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าทีผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ หักเงินงวดชําระหนี2ของผูก้ ู้
ข้อ 6. ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจําตามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผกู ้ ู้
รับทราบ และจัดการชําระหนี2 ซ ึ งมีอยู่ต่อให้ผกู ้ ใู้ ห้เสร็ จสิ2 นเสี ยก่อน ถ้าผูก้ ไู้ ม่จดั การชําระหนี2 ให้เสร็ จสิ2 นตามทีกล่าวข้างต้น เมือผูก้ ู้
ลงชือรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม เงินกองทุนสํารองเลี2ยงชีพหรื อเงินอืนใดทีทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดหรื อนายจ้างจ่าย
ให้แก่ผกู ้ ู้ ผูก้ ยู้ ินยอมให้เจ้าหน้าทีผจู ้ ่ายเงินดังกล่าวหักเงินชําระหนี2พร้อมด้วยดอกเบี2ยส่ งชําระหนี2ต่อผูใ้ ห้กใู้ ห้เสร็ จสิ2 นเสี ยก่อนได้
ข้อ 7. ผูก้ ทู้ ราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูข้ องสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ทีกาํ หนดขึ2นถือปฏิบตั ิทุกประการ รวมทั2งหากมีการแก้ไขเพิมเติมในภายหน้าด้วย ซึ งผูใ้ ห้กไู้ ม่
จําเป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ข้อ 8. หากผูก้ ผู้ ิดนัดชําระหนี2 งวดหนึงงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดชําระทั2งหมด สัญญากูเ้ ป็ นอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน
ผูก้ ยู้ ิยยอมให้ผใู ้ ห้กฟู้ ้ องร้องบังคับคดีได้ทนั ที และผูก้ ยู้ ินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายทีผใู ้ ห้กตู้ อ้ งใช้จ่ายไปในการดําเนิ นคดีแก่ผใู ้ ห้กโู้ ดย
ครบถ้วน

( หนังสื อกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉิ นหมุนเวียน หน้ าที 2)

ข้อ 9. เมือต้องการทําหนังสื อสัญญาเปิ ดวงเงินกูใ้ หม่ ให้ผกู ้ ชู้ าํ ระเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นทีเหลือทั2งหมด
ข้อ 10. หนังสื อสัญญานี2ให้ไว้หา้ ปี นับตั2งแต่วนั ทีในสัญญากูเ้ งิน
ผูก้ ไู้ ด้อ่านเงือนไขและเข้าใจข้อความในหนังสื อกูเ้ งินนี2แล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน
เดือน ปี ทีทาํ สัญญาเงินกูน้ 2 ี

(ลงชือ) .................................................ผูก้ ู้
(................................................)

ลงชือ.......................................ผูค้ 2 าํ ประกัน

อนุมตั ิ

(ลงชือ).................................................พยาน
(..................................................)

(ลงชือ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(......................................................)
ตําแหน่ง..............................................................
ผูท้ ีได้รับมอบหมาย

(ลงชือ).................................................พยาน
(..................................................)

การจ่ ายเงิน
ข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามหนังสื อกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิ นหมุนเวียนเป็ นการถูกต้องแล้ว

ลงชือ.........................................ผูก้ ู้

ลงชือ....................................................ผูร้ ับเงิน
(.................................................)

ลงชือ................................................ เจ้าหน้าที
(................................................)

ลงชือ.............................................. ผูจ้ ดั การ
(...............................................)

หมายเหตุ : 1. กรุ ณากรอกเอกสารให้ ถูกต้ องครบถ้ วน(ไม่ครบไม่ถูกต้องจะไม่รับพิจารณา)
2. แนบสําเนาบัตรประจําตัว หรื อบัตรประชาชน ไม่หมดอายุของผูก้ ู้ ผูค้ 2 าํ ประกัน
3. แนบสลิปเงินเดือนล่าสุ ด
4. แนบสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีจะโอน
5. ห้ ามใช้ หมึกขาวหรื อนํา' ยาลบคําผิด ให้ ขีดฆ่ าแล้ วเซนต์ ชือกํากับ

หนังสื อกูท้ ี........................./........................
ชือผูก้ .ู้ ..........................................................
หนังสื อคําประกันสํ าหรับกู้เงินเพือ เหตุฉุกเฉินหมุนเวียน

ลงชือ.......................................ผูก้ ู้

ลงชือ.......................................ผูค้ าประกั
ํ
น

หนังสื อคําประกันที..................../.....................

ทําที สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
วันที ….……เดือน.……..…….………พ.ศ………….……

ข้าพเจ้า......................................................ผูค้ าประกั
ํ
น เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
หมายเลขทะเบียน........................ตําแหน่ง...................................................สังกัด...............................................................................
บัตรราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน เลขที
ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที.................หมู่ที ............... ซอย .................... ถนน .............................. ตําบล ...............................................
อําเภอ .................................. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...................................
ซึ งต่อไปนี เรี ยกว่า “ผูค้ าประกั
ํ
น” ขอทําหนังสื อคําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรั พย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ซึ ง
ต่อไปนีในหนังสื อคําประกันนีจะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ตามที...............................................................................................................................ได้กเู้ งินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด ตามหนังสื อกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิ นวงเงินหมุนเวียนลงวันที .............................................
จํานวน..............................................บาท(................................................................................................................) พร้อมดอกเบีย
อัตราร้อยละ........................ต่อปี ผ่อนชําระ 12 งวด คํานวณจากเงินต้นคงค้างทีขอรับครังสุ ดท้าย จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ นตาม
สัญญาและผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนัน เป็ นหนีทีสมบูรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมคําประกันหนีเงินกูด้ งั กล่าว
พร้อมดอกเบียและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนีนัน จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชําระหนีเสร็ จสิ น
ตามสัญญา
ข้อ 2. ข้าพเจ้าทราบวัตถุประสงค์ ลักษณะของมูลหนี จํานวนเงินสูงสุ ดและระยะเวลาในการก่อหนี รายนี ตามสัญญาข้อ 1.
ทีขา้ พเจ้าคําประกันแล้ว
ข้ อ 3. ผูค้ าประกั
ํ
นยอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุ ใดๆ ไม่เป็ นเหตุ ให้ผูค้ าํ
ประกันหลุดพ้นจากการคําประกันรายนี จนกว่าผูก้ ูต้ ามหนังสื อสัญญานี จะได้ให้สมาชิ กอื น ซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการของ
สหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
ข้อ 4. ในกรณี ทีผูค้ าประกั
ํ
นต้องชําระหนี ให้แก่ สหกรณ์ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่ ผูค้ าํ
ประกันแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ทีลกู หนีผิดนัด ผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมชําระหนี โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีผจู ้ ่ายเงินได้
รายเดือนและเงินอืนใดของผูค้ าประกั
ํ
น หักจํานวนเงิน ณ ทีจ่าย ชําระหนีซึ งผูค้ าต้
ํ องชําระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงิน
อืนใดของผูค้ าประกั
ํ
นส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยผูค้ าประกั
ํ
นได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้หักเงิ นได้รายเดื อนและเงิ นอืนใดมอบไว้กบั
สหกรณ์ และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทังนี จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี ตามหนังสื อกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิ นหมุนเวียนที ผคู ้ าประกั
ํ
น
ได้คาประกั
ํ
นนัน โดยสิ นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ผูค้ าประกั
ํ
นได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดของข้าพเจ้าผูค้ าประกั
ํ
นมอบไว้
ให้สหกรณ์เพือแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าผูค้ าประกั
ํ
น ให้หกั เงิน ณ ทีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชําระ
หนีจนสิ นเชิง

(หนังสื อคําประกันกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉิ นหมุนเวียน หน้ าที 2)

ข้อ 6. หากข้าพเจ้าผูค้ าประกั
ํ
นได้ยา้ ยที อยู่จากที ได้แจ้งไว้ในหนังสื อ ข้าพเจ้าผูค้ าประกั
ํ
นจะแจ้งให้สหกรณ์ ทราบเป็ น
หนังสื อโดยทันที
ข้อ 7. การบอกกล่าวทวงถามหรื อส่ งเอกสารใดไปยังภูมิลาํ เนาของผูค้ าประกั
ํ
นตามทีปรากฏในสัญญานี ให้ถือว่าเป็ นการ
ส่ งโดยชอบและผูค้ าประกั
ํ
นได้รับทราบแล้ว นับแต่วนั ทีคาํ บอกกล่าวหรื อเอกสารนันพึงไปถึงตามปกติ
ข้าพเจ้าผูค้ าประกั
ํ
นได้อ่านข้อความในหนังสื อคําประกันนีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ......................................................ผูค้ าประกั
ํ
น
(……………………………….)
ลงชือ………………………………...พยาน
(……………………………….)

ลงชือ...............................................คู่สมรส
(…………..………………….)
ลงชือ………….……………….…...พยาน/ผูบ้ งั คับบัญชาต้นสังกัด
(…………..………………….)

คําเตือนสํ าหรับผู้คาประกั
ํ
น
*******************************************************************

ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคําประกัน ผูค้ าประกั
ํ
นควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคําประกันให้เข้าใจ
โดยชัดเจน หากผูค้ าประกั
ํ
นมีขอ้ งสงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนทีจะทําสัญญาคําประกัน
การลงนามในสัญญาคําประกันเงินกูฉ้ บับนี ผูค้ าประกั
ํ
นจะมีความรับผิดต่อผูใ้ ห้กใู้ นสาระสําคัญ ดังนี
1. ผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องรับผิดอย่างจํากัดไม่เกินวงเงินตามทีกาํ หนดในสัญญากูย้ ืมเงิน
2. ผูค้ าประกั
ํ
นจะรับผิดต่อผูใ้ ห้กภู้ ายในวงเงินทีผกู ้ คู้ า้ งชําระกับผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญากูย้ ืมเงินและ
อาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบียหรื อค่าสิ นไหมทดแทนอืน ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ าประกั
ํ
นจะรับผิดในวงเงินกูต้ ามสัญญากูย้ ืมเงิน
4. ผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับผิดร่ วมกับผูก้ ู้
5. เมือผูก้ ผู้ ิดนัดชําระหนี ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง และบังคับให้ผคู ้ าประกั
ํ
นชําระหนีทังหมดที
ผูก้ คู้ า้ งชําระ โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกร้องหรื อบังคับเอาจากผูก้ กู้ ่อน
6. ผูค้ าประกั
ํ
นไม่หลุดพันจากความรับผิดแม้ผใู ้ ห้กยู้ อมผ่อนเวลาให้แก่ผกู ้ ู้
นอกจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ าประกั
ํ
นยังมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ในสัญญาคําประกัน
ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชําระหนีส หกรณ์ ออมทรัพย์
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด
วันที ......................เดือน ............................ พ.ศ. ....................
เรียน ผู้กาํ กับการตํารวจตระเวนชายแดนที$ 24
ผู้กาํ กับการ 4 กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ประธานสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจตระเวนชายแดนที$ 24 จํากัด
ข้าพเจ้า.............................................................ตําแหน่ง/สังกัด.............................................................................
เลขทีบตั รราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที..........................หมู่ที ........................ ซอย ................................. ถนน ...............................................
ตําบล ..................................อําเภอ ................................. จังหวัด .......................................รหัสไปรษณี ณ์ .........................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที 24 จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก........................ มีความประสงค์ให้
ส่ วนราชการ/หน่วยงานทีขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ดังนี3
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที 24
กองกํากับการ 4 กองบังคับการฝึ กพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
หรื อในกรณีที$ข้าพเจ้ าย้ ายหน่ วยงาน ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่ วยงานที$จ่ายเงินได้ รายเดือนหรื อเงินได้ อื$น ทุกประเภท เพื$อ
นําส่ งชํ าระหนีเ งินกู้หรือหนีส ิ นอื$นใดที$ข้าพเจ้ ามีอยู่ต่อสหกรณ์ ออมทรั พย์ ตํารวจตระเวนชายแดนที$ 24 จํากัด โดยไม่ตอ้ ง
บอกกล่าวให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ บํานาญหรื อเงินอืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าทีผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานทีขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จหรื อเงิ นบํานาญ หรื อเงินอืน
ใดทีขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ เมือได้หกั ชําระหนี3 แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หักเงินดังกล่ าวเพื$อ
ชํ าระหนีใ ห้ แก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ตํารวจตระเวนชายแดนที$ 24 จํากัด ก่ อนเป็ นอันดับแรก จนกว่ าจะชํ าระหนีเ สร็จสิน
หนังสื อยินยอมฉบับนี3 ทาํ ขึ3 นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อนี3
ทั3งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
อนุมัติ
(ลงชือ)
(........................................................)
ตําแหน่ง..................................................................
หัวหน้าส่ วนราชการ/ผูท้ ีได้รับมอบหมาย

ลงชือ...........................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม/ผูก้ ู้
(...........................................................)
ลงชือ............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชือ............................................................พยาน
(............................................................)

