ใบแจ้ งการชาระเงิน / PAY IN SLIP
สาขาผู้รับฝาก (Branch) ……………………..………วันที่ (Date) ……………….….
บริ ษัท ฟิ กซ์ เทค จากัด (ซิกซาวเออร์ )
ชื่อผู้สงั่ ซือ้ ……......…...…………..…..……………………...……….
(Customer's Name)

ธนาคารกรุงไทย จากัด ( มหาชน ) PRODUCT CODE: 21486
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

(REF.1) เลขบัตรประชาชน …………………………………………
( Idenitification No. )
(REF.2) เบอร์ โทรศัพท์มือถือ………………………...………….…..
(Telephone No.)

เงินสด CASH

เช็ค CHEQUE

จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร Amount in Words

หมำยเลขเช็ค Cheque No

เงินโอน TRANSFER

สำหรับ-ลูกค้ ำ / CUSTOMER COPY

เพื่อเข้ าบัญชี :

สองหมื� นสามพันแปดร้อยเกาสิบบาทถวน
ชื่อธนำคำร/สำขำ

จำนวนเงิน Amount

23,890.00
ชื่อผู้ฝำก (Name of Depositor) …………………………………………………………………………TEL …………………………………..
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีธ่ นำคำร……………………………...…….………….ผู้รับเงิน

ใบแจ้ งการชาระเงิน / PAY IN SLIP
สาขาผู้รับฝาก (Branch) ……………………..………วันที่ (Date) ……………….….
บริ ษัท ฟิ กซ์ เทค จากัด (ซิกซาวเออร์ )
ชื่อผู้สงั่ ซือ้ ……......…...…………..…..……………………...……….
(Customer's Name)

ธนาคารกรุงไทย จากัด ( มหาชน ) PRODUCT CODE: 21486
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

(REF.1) เลขบัตรประชาชน …………………………………………
( Idenitification No. )
(REF.2) เบอร์ โทรศัพท์มือถือ………………………...………….…..
(Telephone No.)

เงินสด CASH
จำนวนเงินเป็ นตัวอักษร Amount in Words

หมำยเลขเช็ค Cheque No

เช็ค CHEQUE

เงินโอน TRANSFER

สองหมื� นสามพันแปดร้อยเกาสิบบาทถวน
ชื่อธนำคำร/สำขำ

จำนวนเงิน Amount

23,890.00
ชื่อผู้ฝำก (Name of Depositor) …………………………………………………………………………TEL …………………………………..
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีธ่ นำคำร……………………………...…….………….ผู้รับเงิน

สำหรับ-ธนำคำร / BANK COPY

เพื่อเข้ าบัญชี :

ใบสั่งอาวุธปน
โครงการจัดหาอาวุธปนพกสั้นเพื่อเปนสวัสดิการแกขา ราชการตํารวจ
ขาพเจา ยศ......................... ชื่อ.................................................... นามสกุล................................................
บัตรประจําตัวขาราชการเลขที่........................................... บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................................
หมายเลขโทรศัพทบาน........................................... หมายเลขโทรศัพทมือถือ ….........................................................
หมายเลขโทรศัพททที่ ํางาน................................... ชื่อหนวย/สังกัดของสถานทีท่ ํางาน..................................................
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตองการซองปน ____ตองการซองพกขวา
____ตองการซองพกซาย
ที่อยู ตามทะเบียนบาน
บานเลขที่...................... หองเลขที่/ชั้น................................ อาคาร....................................................... หมูท ี่..............
ซอย................................................ ถนน....................................................... แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ.................................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย..............................
ที่อยู สําหรับสถานที่จัดสงเอกสาร
บานเลขที่...................... หองเลขที่/ชั้น................................ อาคาร....................................................... หมูท ี่..............
ซอย................................................ ถนน....................................................... แขวง/ตําบล............................................
เขต/อําเภอ.................................................... จังหวัด................................................ รหัสไปรษณีย..............................
มีความประสงคขอสั่งจองอาวุธปนสั้น ขนาด 9 มม. ยี่หอ ซิก ซาวเออร รุนพี320 โมเดิลพี320เอสพี โดยตรงจาก
โรงงานผูผลิต จากโครงการจัดหาอาวุธปนพกสั้นเพื่อเปนสวัสดิการแกขาราชการตํารวจ จํานวน 1 กระบอก ในราคา
23,890.- บาท (สองหมื่นสามพันแปดรอยเกาสิบบาทถวน) โดยใหสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนผูสั่งนําเขาแทน
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจามีความประสงคที่จะขอสั่งอาวุธปนดังกลาวขางตนจริง และขาพเจาไดทําการชําระเงินคา
ประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวน โดยการนําใบแจงการชําระเงินไปชําระเงินผานทางเคานเตอรธนาคารกรุงไทย
เรียบรอยแลว ขาพเจาจะไมเปลี่ยนแปลงรายการหรือเปลี่ยนใจในการสั่งซื้อ และ ขาพเจาไดรับทราบถึงเงื่อนไขตางๆ
ซึ่งแจงตามวิทยุ ตร. ที่ 0001(ผบ)/1113 ลง 25 ก.ย.2558 เปนอยางดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อในใบสั่งอาวุธปนนี้
โดยสมัครใจ
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ เชน ผูสั่งซื้อเสียชีวิต ลาออกจากราชการ ถูกไลออกจากราชการ หรือกลายเปนบุคคล
ตอ งห ามตามพระราชบั ญญั ติอ าวุธป นฯ หรื อรั ฐบาลประเทศสหรัฐ ฯไมอ อกใบอนุญ าตให สง ออกอาวุธป น มายัง
ประเทศไทย หรื อ เหตุ สุ ดวิ สั ยอื่ นใด อั นเป นเหตุทํ าให ผู ซื้ อ และโรงงานผู ผ ลิ ต ไม ส ามารถปฏิบั ติ ให เ ป นไปตาม
วัตถุประสงคของ โครงการฯได ทั้งผูซื้อและโรงงานผูผลิตยินดีที่จะไมฟองรองเรียกคาเสียหายตอกัน และโรงงาน
ผูผลิตจะตองคืนเงินมัดจําคาประกันการสั่งซื้ออาวุธปนทั้งจํานวนใหแกผูซื้อหรือทายาทของผูซื้อหลังจากที่ทราบและ
ไดตรวจสอบถึงสาเหตุดังกลาวเปนที่ถูกตองแลว
ลงชื่อ...........................................................................................ผูสงั่ ซื้ออาวุธปน
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กศ แผ่ นที่ 1

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ …………………………………................................................................................................................
ที่ ………………………………………………………………………… วันที่ ..........................................................................
ขอกู้เงินสามัญพิเศษ เพื่อจัดซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการ
เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด
ด้วยข้าพเจ้า................................................................................ ตาแหน่ง ...............................................................
มว. ……………………………………………… ร้อย.ตชด. .................................................................. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด หมายเลขทะเบียน...................................... เงินเดือน ........................................... บาท
เงิน พสร. .........................................................บาท รวมทั้งสิ้น ..................................................................................... บาท
23,915
มีความประสงค์ขอกู้เงิน สามัญพิเศษ จานวนเงิน ............................................................................................................
บาท
สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบห้าบาท
(.............................................................................................)
เพื่อชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ด้วยแบบฟอร์มแจ้งการ
ชาระเงิน เพื่อเข้าบัญชี บริษัท ฟิกซ์เทค จากัด (ซิกซาวเออร์) PAY IN SLIP CODE : 21486
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดาเนินการต่อไป

ลงชื่อ.................................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง............................................................

กศ แผ่ นที่ 2 (ด้ านหน้ า)

เอกสารประกอบ

หนังสื อเงินกูท้ ี่.......................................

- สำเนำบัตรประจำตัวผูก้ ู้ และคู่สมรส
- สำเนำบัตรประจำตัวผูค้ ้ำ และคู่สมรส
- สำเนำบัตรประจำตัวผูร้ ับผลประโยชน์
- ใบหย่ำ/ใบมรณบัตร (กรณี หย่ำหรื อคู่สมรสเสี ยชี วิต)

วันที่......................................................
บัญชี เงินกูท้ ี่.........................................

เลขทะเบียนสมาชิกผู้กู้
เ
น
..............................................
เขียนที่......................................................................
า
วันที่......................................................................
บั
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที
่ 24 จากัด
ต
ร
ข้าพเจ้า....................................................................................................สมาชิ
กเลขทะเบียนที่.................................
ป
สังกัด......................................โทรศัพท์..............................ขอเสนอค
าขอกู้เงินสามัญพิเศษ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ร
23,915
สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญพิเศษของสหกรณ์
จานวน................บาท
(................................................................)
ะ
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกูจ้โาดยละเอียด).........................................................................................
ตั
1. จัดซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการ
..............................................................................................................................................................................................
ว
ข้อ 2. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ผูรวม.......................หุ
้น เป็นเงิน..........................................บาท
้
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตรา..........................................................บาท
คา
ข้อ 3. ปัจจุบันข้าพเจ้าได้ทาหนังสือค้าประกัแ นสาหรับเงินกู้สมาชิกรายอื่นของสหกรณ์ ดังนี้
ล
3.1 ชื่อ-สกุล..................................................................................
ตามหนังสือกู้ที่...................... .............
ะ
3.2 ชื่อ-สกุล..................................................................................
ตามหนังสือกู้ที่...................................
คู่ ข้าพเจ้าเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
ข้อ 4. นอกจากค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์
ส
สมำชิ
เงินได้
ข้ำพเจ้ำผูกพันคนที่จะ
ม ก
ลำดับ
ชื่อ
ตำแหน่ง
รำยเดือน
เข้ำค้ ำประกันตำมคำขอกู้
รเลข
ที่
สกุล
ทะเบียนที่
และสังกัด
(บำท)
ข้ำงต้น จึงลงลำยมือชื่อ
ส
ไว้เป็ นสำคัญ

1

คำเตือน

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันส้าหรับผู้กู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้

ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอคืน
ต้นเงินคงที่
ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคงที่ เท่ากันทุกเดือน
1,070
24
งวดละ............................บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนดเป็นจานวน..........................งวด
ตั้งแต่เดือนถัด
จากเดือนที่สหกรณ์จ่ายกู้ให้ข้าพเจ้าเป็นต้นไป
ข้อ 6. ในการกู้เงินตามคาขอกู้นี้ คู่สมรสของข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้กู้เงินสหกรณ์ไว้เป็นหลักฐานในท้าย
หนังสือกู้นี้ด้วยแล้ว (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอกู้มีคู่สมรส)
ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอกู้
(........................................................)

ลงชื่อ.........................................ผูก้ ู้

1. สา้เงินสามัญพิเศษ
คาขอกู

กศ แผ่ นที่ 2 (ด้ านหลัง)

บันทึกการพิจารณาให้ความคิดของผู้บังคับบัญชา
วันที.่ ...................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความคิดดังต่อไปนี้
1. ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจออกจากงานประจาหรือไม่
ไม่มี
มี สาเหตุ...........................................................................
2. เห็นสมควรให้เงินกู้แก่ผู้กู้หรือไม่
เห็นสมควร
ไม่เห็นสมควรให้กู้เนื่องจาก...............................................
3. ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ขอกู้และผู้ค้าประกันจริงหรือไม่
เป็นความจริง
ไม่เป็นความจริง

ลงชื่อ.........................................ผูก้ ู้

ลายมือชื่อ ....................................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคาขอกู้เงินสามัญพิเศษพร้อมทั้งมีเอกสารหลักฐานแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้
สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้ และคู่สมรสของผู้กู้(กรณีมีคู่สมรส)
สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้ค้าประกัน และคู่สมรสของผู้ค้าประกัน(กรณีมีคู่สมรส)
สาเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้รับผลประโยชน์
พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลสมาชิก เพื่อให้คณะกรรมการเงินกู้ได้พิจารณาต่อไป
.................................................................... เจ้าหน้าที่
(...............................................................)
วันที่...............................................................

เสนอทีป่ ระชุ มคณะกรรมการเงินกู้
เพื่อวินิจฉัยอนุมตั ิเงินกูค้ รั้งที่.................../.............
วันที่..................................................................
............................................................เลขำนุกำร
(.........................................................)

มติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการเงินกู้
อนุมตั ิ.....................................................บำท
.........................................................กรรมกำร
(.........................................................)

กศ แผ่ นที่ 3

หนังสือยินยอมหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อนื่
ชาระหนีสหกรณ์ออมทรัพย์
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด
วันที่ ................เดือน .................................. พ.ศ. .......................
เรียน ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
ผู้กากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด
ข้าพเจ้า.....................................................................ตาแหน่ง......................................... ...... บัตรประจาตัวประชน/
ข้าราชการเลขที่..................................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่
ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่จ่ายเงินได้ทุกประเภท หักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่น เพื่อนาส่งชาระ
หนี้เงินกู้หรือหนี้สินอื่นใดที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด โดยไม่จาเป็นต้องบอก
กล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ ทั้งหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลายมือชื่อ.....………………………….….…..………..ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้
(………………………..………….………….)
........................................................พยาน / เจ้าหน้าที่การเงิน
(………………………..………….………….)
........................................................พยาน / ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
(………………………..………….………….)

ลงชื่อ.........................................ผูก้ ู้

กรณีข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอานาจของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินบาเหน็จ
บานาญ และหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24
จากัด ต่อไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น

กศ แผ่ นที่ 4 (ด้ านหน้ า)

คาเตือน
ผูก้ ตู้ อ้ งกรอกข้อควำม ด้วยลำยมือของตนเอง
ผูก้ ตู้ อ้ งลงลำยมือชื่อ ด้ำนข้ำงกำกับไว้ทุกหน้ำ
หำกมีกำรแก้ไขให้ ขีดฆ่ำ และเซ็นชื่อกำกับ

หนังสือกู้สาหรับเงินกู้พิเศษ
ข้าพเจ้า........................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด
เลขทะเบียนที่...................................ตาแหน่ง..................................................สังกัด.................................... บัตรประจาตัวประชาชน/
ข้าราชการเลขที่..............................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่........................หมู่ท.ี่ ..............ซอย............................................
ตาบล.................................ถนน............................อาเภอ...............................จังหวัด................................โทรศัพท์.............................
ขอทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
23,915
สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯเป็นจานวน............................
บาท (.............................................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินดังกล่าวนั้นในวันทาหนังสือกู้นี้โดยถูกต้องแล้ว
1,070
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะคืนเงินกู้เป็นรายเดือน ต้นเงินคงที่ ต้นเงินรวมดอกเบี้ยคงที่ งวดละ .......................บาท
6
24
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ...............ต่
อปี รวม ...............งวด
ทั้งนี้ตั้งแต่เดือน...............................พ.ศ.................. เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดชาระหนี้ แต่ละงวด ถึงกาหนดส่งภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้สาหรับงวดนั้นๆ และยินยอมเสีย
ดอกเบี้ยตามประกาศเปลี่ยนแปลงของสหกรณ์ในภายหลัง
จัดซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังกล่าวต่อไปนี้ คือ.........................................................................
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
เพื่อส่งคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าในกรณีใด ๆ ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือระเบียบหรือสัญญาที่ทาไว้ต่อสหกรณ์ข้อหนึ่ง
ข้อใด ให้ถือว่าเงินกู้รายนี้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้ พร้อม
ทั้งยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แจ้งให้ทราบ
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า ถ้าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้าพเจ้า
จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้สิน ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสม บาเหน็จ
เงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชาระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ย ส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์
ให้เสร็จสิ้นก่อนได้
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าถูกศาลมีคาสั่งให้ยึด หรืออายัด หรือให้ชาระหนี้ หรือ ออกหมายบังคับคดี หรือพิทักษ์ทรัพย์ให้ถือว่า
สหกรณ์มีสิทธิ์หักเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากสหกรณ์ชาระหนี้ได้ทันที
ข้อ 8. กรณีที่ข้าพเจ้าได้จัดทาประกันชีวิตไว้ต่อบริษัทที่ทาธุรกิจประกันภัย เพื่อเป็นหลักประกันในการชาระหนี้ เมื่อ
ได้รับเงินชดเชยจากการทาประกันชีวิตแล้ว ให้ชาระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ เป็นลาดับแรก ส่วนที่เหลือ
จ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้จากกรมธรรม์ประกันชีวิต
ข้อ 9. ข้าพเจ้าได้รับสาเนาคู่ฉบับหนังสือสาหรับเงินกู้สามัญพิเศษนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้นี้
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นโี้ ดยตลอดเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

...........................................................................ผู้กู้
(........................................................................)

......................................................................ผู้เขียน
(.....................................................................)

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

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

ลงชื่อ.........................................ผูก้ ู้

วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ....................

กศ แผ่ นที่ 4 (ด้ านหลัง)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กมู้ ีคู่สมรสแล้ว)

เขียนที่...............................................................
วันที่...................................................................
ข้าพเจ้า ......................................................... บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการเลขที่.......................................
เป็นคู่สมรสของ.........................................................................ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้น
........................................................................พยาน
......................................................................คู่สมรสของผู้กู้
(.....................................................................)
(....................................................................)

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

ลงชื่อ.........................................ผูก้ ู้

การรับเงินกู้
กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ข้าพเจ้าผู้กขู้ อให้สหกรณ์โอนเงินให้ บริษัท ฟิกซ์เทค จากัด (ซิกซาวเออร์)
ตามแบบฟอร์ม ใบแจ้งชาระเงิน / PAY IN SLIP CODE : 21486
จานวนเงิน 23,890 ค่าธรรมเนียม 25 บาท รวมเป็นเงิน 23,915 บาท
ได้รับเงินกู้ถูกต้อง ณ วันที่..............................................................

....................................................... ผู้ก/ู้ ผู้รับเงิน
(........................................................)
.......................................................... ผู้จัดการ
(……………………………………………….)
วันที่...............................................

.......................................................... เจ้าหน้าที่
(……………………………………………….)
วันที่...............................................

กศ แผ่ นที่ 5

สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด
หนังสือยินยอมผู้รับผลประโยชน์
ข้าพเจ้า...................................................................เลขที่บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ..............................................
บ้านเลขที่......................หมู่ที่..................ถนน...................................ตาบล......................... ...............อาเภอ...............................
จังหวัด....................................โทรศัพท์.......................................... เกี่ยวข้องเป็น บิดา / มารดา /บุตร / สามี / ภรรยา ของ
.............................................................................................ซึ่งได้กู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด
ตามหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญพิเศษ เลขที่.............../...................... ลงวันที่............เดือน...........................พ.ศ. ......................
จานวนเงิน..............................................บาท
ข้าพเจ้ารับทราบถึงนิติกรรม และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จากัด เป็นอย่างดี
และ ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต, ถูกออกจากราชการหรืองานประจา หรือมีเหตุอื่นที่ผู้กู้ไม่สมารถชาระเงินกู้ได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้
หน่วยงานที่จ่ายเงินได้ของข้าพเจ้า อาทิ เช่น เงินบาเหน็จตกทอด เงินฌาปนกิจ หรือเงินได้อื่นใด หักเงิน ได้ของข้าพเจ้าเพื่อ
ชาระหนี้แทนผู้กู้ตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ต่อไป
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยินยอม
(............................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ยินยอม
(............................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(............................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................พยาน
(............................................................)
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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..........................................................................

