การรับเงินกู้ ผูก้ ใู้ ห้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร.................................ชื่อบัญชี.........................................................................เลขที่บญั ชี......................................

คำขอและหนังสื อกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 จำกัด
เขียนที่...................................................................................
วันที่.......................................................................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้าพเจ้า....................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่...................................เสนอคาขอกูเ้ พื่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้.
ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ จานวนเงิน...........................................บาท (....................................................................)
โดยจะนาเงินไปใช้เพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู)้ ............................................................................
ข้อ 2 ในเวลานี้ขา้ พเจ้ารับราชการตารวจในตาแหน่ง............................................สังกัด..........................................................
อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.........................เลขบัตรประจาตัวประชาชน.................................................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน(เงินเดือนเมื่อหักสะสมสาหรับข้าราชการออกแล้ว............................บาท (........................................................)
ข้อ 3 ปัจจุบนั ข้าพเจ้ามีหุ้นอยูใ่ นสหกรณ์รวม..............................หุ้น เป็ นเงิน..........................................................................
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยูใ่ นอัตรา เดือนละ..................................................บาท
ข้อ 4 ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นรายเดือนเท่ากัน เดือนละ/งวดละ.................บาท (................................................................)
เว้นแต่เดือน/งวดสุ ดท้าย พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ..............ต่อปี เป็ นจานวน..............................เดือน/งวด ตั้งแต่เดือนที่
สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้โดยวิธีหกั เงินเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้เงินกูใ้ นแต่ละเดือน/งวดดังกล่าวข้างต้น
ข้อ 5 เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
5.1 ยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ จ่ายเงิ นได้รายเดื อนของข้าพเจ้าที่ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงิ นได้
รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ขอ้ 4 เพื่อส่งต่อสหกรณ์
5.2 ยอมให้ถือว่าในกรณี ใด ๆ ดังกล่าวในระเบี ยบสหกรณ์ ว่าด้วย การให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ กสหกรณ์ และดอกเบี้ ยเงิ นกู้
พ.ศ.2564 ข้อ 40 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลา
ที่ให้ไว้
5.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออก หรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2554 ข้อ 32 (3) จะแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้ซ่ ึ งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ นตามที่ กล่าว
ข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือนค่าจ้าง เงินสะสมเงินบาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดในหลักฐานที่ทางราชการหรื อ
หน่วยงานสังกัดจะจ่ายให้ขา้ พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าวหักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จ
สิ้นเสี ยก่อน

(ลงชื่อ).......................................................................ผูข้ อกู้
(......................................................................)

สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูข้ องผูก้ ู้
จานวนเงิน........................................................บาท (...............................................................................................)
เงินได้รายเดือน

มีค่าหุ้นอยู่

( บาท )

( บาท )

ต้นเงินคงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(บาท)

สามัญ
(บาท)

ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่
(บาท)

เพื่อซื้อสิ นค้า(บาท)

จานวนเงิน........................................................บาท (...............................................................................................)
เงินได้รายเดือน

มีค่าหุ้นอยู่

( บาท )

( บาท )

ต้นเงินคงเหลือ
สวัสดิการกรณีพิเศษ
(บาท)

เพื่อซื้ออาวุธปื น
(บาท)

หมำยเหตุ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรื อไม่

เคย

สวัสดิการโควิด
(บาท)

ไม่เคย

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(..........................................................)

บันทึกกำรวินิจฉัย
เห็นควรอนุมัติ
(ลงชื่อ)..............................................................เลขานุการ
(..............................................................)
อนุมัติ
(ลงชื่อ)................................................................ประธานกรรมการเงินกู้
(................................................................)

หนังสือกูฉ้ บับนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ได้รับเงินจานวน....................................................บาท
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ณ วันที่.......................................
(ลงชื่อ)...................................................................ผูก้ /ู้ ผูร้ ับเงิน
(.................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์
(.................................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................ผูจ้ ดั การสหกรณ์
(.................................................................)

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

เขียนที่.....................................................
วันที่...............................................................................
เรื่ อง ตรวจสอบเงินเดือน ข้าราชการตารวจ
เรี ยน ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
ข้าพเจ้า.......................................................................................................ตาแหน่ง........................................สังกัด..................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.....................................................ได้ทาการตรวจสอบหลักฐานการรับและจ่ายเงินเดื อน
ของ...............................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่.....................................
ได้รับอัตราเงินเดือน.............................................................................บาท
เงินอื่นที่ได้รับเพิ่ม................................................................................บาท
รวมรับ......................................................................................บาท
มีรายการหักดังต่อไปนี้
1. ฌาปนกิจ ประเภทสามัญ....................................................บาท
2. ฌาปนกิจ ประเภทสมทบ....................................................บาท
3. กบข. ....................................................................................บาท
4. อื่น ๆ (4.1)............................................................................บาท
(4.2)............................................................................บาท
(4.3)............................................................................บาท
รวมเงินเดือนเหลือสุ ทธิ ..........................................................บาท
ตรวจสอบ ณ วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ..................................
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำ ข้ อควำมดังกล่ำวข้ ำงต้ นถูกต้ องเป็ นควำมจริงทุกประกำร

(ลงชื่อ)................................................................
(.................................................................)
(ตาแหน่ง) เจ้าหน้าที่การเงิน...............................
ผู้บังคับบัญชำ/หัวหน้ ำหน่ วย
(ลงชื่อ)............................................................
(.............................................................)
(ตาแหน่ง)............................................................

หนังสื อยินยอมให้ หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
เพื่อชำระเบีย้ ประกันภัยคุ้มครองสิ นเชื่ อ
เขียนที่............................................................................................
วันที่..............................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
เลขทะเบียนที่..................รับราชการตารวจในตาแหน่ง.........................................สังกัด................................อาเภอ/เขต......................
จังหวัด..........................เลขประจาตัวประชาชน........................................................................ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่...........ซอย...............
ถนน.....................................หมู่ที่................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................
เบอร์โทรศัพท์............................................................ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หักเงิ นปันผล
และเฉลี่ยคืน ที่ขา้ พเจ้า จะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด เพื่อชาระเบี้ยประกันตามจานวนเงินที่ตอ้ ง
ชาระให้บริ ษทั ประกันภัยเป็ นประจาทุกปี จนกว่าข้าพเจ้าจะชาระหนี้ตามสัญญาเงินกูท้ ี่...................................................................
เสร็ จสิ้ น และหากเงินปั นผลและเฉลี่ยคืนของข้าพเจ้าคงเหลื อจากหักชาระเบี้ยประกันดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้ามี ความประสงค์ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชี โอนเงินปั นผลและเฉลี่ยคืนที่แจ้งไว้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด
กรณี ที่เบี้ยประกันที่ตอ้ งชาระในแต่ละปี มียอดเงินสู งกว่าเงินปั นผลและเฉลี่ยคืนที่ขา้ พเจ้าได้รับ ข้าพเจ้ายินดีชาระส่ วนต่าง
ของเบี้ยประกันให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จากัด หลังจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
จากัด นาเงินปันผลและเฉลี่ยคืนของข้าพเจ้ามาชาระเบี้ยประกัน
หนังสื อยินยอมนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ท้งั หมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ และให้มีผลบังคับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป จึงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

(ลงชื่อ)...........................................................ผูใ้ ห้ความยินยอม
(............................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(..........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(..........................................................)

