รับที่……….…...…/…….….………
วันที่….............…….……….........
.

หนังสือกูที่………………/…..…..……
วันที่.............................................
บัญชีเงินกูที…่ ………………..…….

คําขอกูเงินสามัญเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องใชไฟฟา
เขียนที่….………………………………………
วันที…่ …..………………..……………………
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด

ขาพเจา………………………………………………………………………………..…….สมาชิกเลขทะเบียนที่………………….…...
ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพื่อซื้อสิง่ อํานวยความสะดวก เครื่องใชไฟฟ.า เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
1. ขาพเจาขอกูเงินจํานวน……..……..….………..บาท (………..………………………..……..……..………….) เพื่อการดังต4อไปนี้
1.1 ซื้อ..........................................ยี่หอ......................................รุ4น..................................................สี.....................
ราคา...................................บาท จาก............................................................................................................................................
1.2 ซื้อ..........................................ยี่หอ......................................รุ4น..................................................สี.....................
ราคา...................................บาท จาก............................................................................................................................................
1.3 ซื้อ..........................................ยี่หอ......................................รุ4น..................................................สี.....................
ราคา...................................บาท จาก............................................................................................................................................

2. ขณะนี้ขาพเจารับราชการหรือทํางานในตําแหน4ง……….……………..……….….สังกัด………..........………………….
บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่………………………………………………………….…………………..…....
ที่อยู4ป:จจุบนั บานเลขที…่ …….…………..หมู4ที่…..…..…….ถนน……………………………..…….….……ตําบล….…….……….….………
อําเภอ…...………….….…………จังหวัด………….………..…….………มีเงินเดือน/ค4าจางเดือนละ……………..…………………...บาท

หมายเลขโทรศัพท"ที่ติดต4อได.…………..…………………..………….ID LINE : ………..……………………………………………
3. ขาพเจามีหนี้สินภายนอกสหกรณ"อยู4 ดังรายการต4อไปนี้
(1) ชื่อผูใหกู…………………………………………..จํานวนเงินกู……..………..บาท กูเมื่อวันที่…………………
(2) ชื่อผูใหกู…………………………………………..จํานวนเงินกู……..………..บาท กูเมื่อวันที่…………………
(3) ชื่อผูใหกู…………………………………………..จํานวนเงินกู……..………..บาท กูเมื่อวันที่…………………
4. นอกจากค4าหุนขาพเจามีอยู4ในสหกรณ" ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังต4อไปนี้คือ
คําเสนอค้ําประกัน
สมาชิกเลข ทํางานประจําใน เงินเดือน
ลายมือชื่อ
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ทะเบียนที่ ตําแหน,งและสังกัด ค,าจาง
ผูค้ําประกัน
1
2
5.
ถาขาพเจาไดรั บ เงิ น กู เพื่ อ การดั ง กล4 า วขาพเจาขอส4 ง ตนเงิ น กู เปE น งวดรายเดื อ นเท4 า กั น
งวดละ.…..…………บาท (พรอมดวยดอกเบี้ ย ตามอั ต ราที่ ส หกรณ" กํา หนด) เปE นจํ า นวน………….……งวด
ตามระเบียบของสหกรณ" ตั้งแต4เดือนที่สหกรณ"จ4ายเงินกูให
6. ในการรับเงินกูขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญใหไวต4อสหกรณ"ตามแบบที่สหกรณ"
กําหนด
7. ในการขอกูครั้งนี้ คู4สมรสของขาพเจา (ถามี) ไดตกลงที่จะทําหนังสือยินยอม ใหไวเปEนหลักฐานใน
ทายหนังสือกู
(ลงชื่อ)………………………………………………….ผูขอกู

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา

วันที่…………………………………

ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังนี้
(1) ความมุ4งหมายและเหตุผลแห4งเงินกูซึ่งชี่แจงไวในคําขอกูนี้ เปEนความจริงหรือไม4เปEนความจริง
จริง
ไม4จริง
(2) ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณ"ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจําหรือไม4 ?
มี
ไม4มี
(3) ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณ"เปEนจํานวนมากหรือไม4 ?
มี
ไม4มี
ลายมือชื่อ…………………………………….…ตําแหน,ง………………………..……….
(………………………………………………….……….)
หมายเลขโทรศัพท:ติดต,อ...........................................
สําหรับเจาหนาที่
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูขอกู
จํานวนเงินกู…………………………………..บาท
เงินได
รายเดือน
(บาท)

ที่

เงินค,าหุน
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู
(บาท)

เงินตนกูคงเหลือ
สามัญ
(บาท)

ฉุกเฉิน
(บาท)

พิเศษ
(บาท)

วงเงินกู
คงเหลือ(บาท)

รวม
(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส4งเงินงวดชําระหนี้ หรือขาดส4งเงินค4าหุนรายเดือนหรือไม4
เคย
(2) ขอชี้แจงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………
รายการเกี่ยวกับการค้ําประกัน
1. บุคคลค้ําประกัน
สมาชิก
ชื่อผูค้ําประกัน
ตําแหน,ง
สังกัด
เลขที่

ไม4เคย

เงินไดรายเดือน
(บาท)

1
2
2. หุนค้ําประกัน ณ วันที่.......................................จํานวนหุน....................................เปEนเงิน........................................บาท
หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส4งเงินงวดชําระหนี้ หรือขาดส4งเงินค4าหุนรายเดือนหรือไม4
เคย
ไม4เคย
(2) ขอชี้แจงอื่น ๆ……………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………………..เจาหนาที่
บันทึกการวินิจฉัย
เสนอ คณะกรรมการดําเนินการชุดที่................ในการประชุม ครั้งที่ ……………วันที่……………………………..
มีมติดังนี…้ …………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………….…………………ผูจัดการ/ผูช4วยผูจัดการ

หนังสือกูสําหรับเงินสามัญเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องใชไฟฟา
สัญญาเลขที่………..…/………………
ชื่อผูกู……………………………………….………………………………
วันที่……………………….…………
ขาพเจา…………………………………………………………….สมาชิกแห4งสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที่………………รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน4ง……………………...สังกัด……………………
บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่……...……………………………………………………………………..
ที่อยู4ป:จจุบันบานเลขที่………..….....หมู4ที่…………...ถนน……………………………………..ตําบล…….…………….…..……….
อําเภอ………………….…………….จังหวัด……………………..…………ขอทําหนังสือกูใหไวต4อสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจ
ภาค 5 จํากัด ซึ่งต4อไปนี้ ในหนังสือกูนี้จะใชคําว4า “สหกรณ:” เพื่อเปEนหลักฐานดังต4อไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ"เปEนจํานวน…………….………….บาท (....……….…………….……………...)
และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกล4าวนั้น ในวันที่ทําหนังสือกูนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาว4าจะส4งคืนตนเงินกูเปEนงวดรายเดือนงวดละ…….………………บาท พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ...…….….ต4อปM รวม…….……งวด เวนแต4งวดสุดทายเปEนจํานวนเงิน………..…………บาท
ทั้งนี้ตั้งแต4งวดประจําเดือน…………..……..……....เปEนตนไปขาพเจาขอยืนยันว4าเงินงวดชําระหนี้ (รวมทั้งตนเงิน
และดอกเบี้ย) แต4ละงวด ถึงกําหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุจําเปEนที่
สหกรณ"จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณ"เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่
กําหนดไวในวรรคก4อนไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณ"ไม4จําเปEนตอง แจงใหขาพเจาทราบล4วงหนา
ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจ4ายเงินไดรายเดือนของขาพเจา เมื่อไดรับ
หมอบหมายจากสหกรณ"หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองส4งต4อสหกรณ"นั้นจากเงินไดรายเดือนของ
ขาพเจาเพื่อส4งต4อสหกรณ"
ขอ 4. ขาพเจายินยอมถือว4าในกรณีใดๆ ซึ่งกําหนดในขอบังคับของสหกรณ"ว4าดวยการควบคุม
หลักประกันและการเรียกคืนเงินกูใหถือว4า เงินกูนี้เปEนอันถึงกําหนดส4งคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที
โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 5. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ"ว4า ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรือ
งานประจําขาพเจาจะตองแจงเปEนหนังสือใหสหกรณ"ทราบและจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งขาพเจามีอยู4ต4อสหกรณ"
ใหเสร็จสิ้นเสียก4อน
ถาขาพเจาไม4จัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กล4าวในวรรคก4อน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผู
จ4ายเงินสะสมสําหรับขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจางพึงจ4ายใหแก4
ขาพเจา หักเงินดังกล4าวเพื่อชําระหนี้ต4อสหกรณ"ใหเสร็จสิ้นเสียก4อนได
ขอ 6. ในการกูครั้งนี้ขาพเจาไดนําใบหุนของสหกรณ"เลขที่…………………..........…จํานวน……….……….หุน
เปEนเงิน…………………………………บาท จํานําไวเพื่อเปEนหลักค้ําประกันเงินกูของขาพเจา
ขอ 7. หากขาพเจาไดยายที่อยู4จากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ"ทราบ เปEนหนังสือ
โดยทันที ถาขาพเจามิไดแจงใหสหกรณ"ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ใหถือว4า
ขาพเจายังคงมีภูมิลําเนาอยู4ตามที่ระบุไวในหนังสือนี้ทุกประการ

ขอ 8. หากมีการฟ.องรองบังคับคดี เกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ขาพเจาผูกูยินยอมใหสหกรณ"ฟ.องคดีได
ที่ศาลจังหวัดซึ่งเปEนที่ตั้งสํานักงานสหกรณ"
หนังสือกูนี้ทําไว ณ วันที่ซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือไวเปEนสําคัญต4อหนาพยาน
ลงชื่อ……………………………………ผูกู
(........................................................)
ลงชื่อ……………………………..…….พยาน
(…………………………………………….)

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

คํายินยอมของคูส, มรส (ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคู4สมรส)

เขียนที่………………………………..…
วันที…่ ….……………………………..…
ขาพเจา.......………………..…………...………………………..เปEนสามี/ภรรยาของ.................…..……………………………………………
ไดยินยอมให…….………………………………….…………………….เปEนผูค้ําประกันกูเงินสามัญของสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด
ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี้ และขาพเจาไดลงลายมือชือ่ ไวเปEนสําคัญต4อหนาคู4สมรส
(ลงชื่อ)………………………….…………………….คู4สมรสผูใหคํายินยอม
(..............................................................)
(ลงชื่อ)…………...………………………………… ผูค้ําประกัน
(..............................................................)

ขาพเจา…………………………………………………………………………………….………………ไดรับเงินกูสามัญ
จํานวน…………………………………….บาท (……..…..……………………………………………………………) ตามหนังสือกูนี้ไป
เปEนการถูกตองแลว โดยโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด ชื่อบัญชี…………………………….……………………………
สาขา………………………………….……………..เลขที่บัญชี………………….………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………….………………….…………………………..ผูรับเงิน
(ลงชื่อ)…………….……….………………..…….เจาหนาที่ผูจ4ายเงิน
(ลงชื่อ)……………………….…………...เจาหนาทีผ่ ูตรวจสัญญากู

สําหรับผูกู
ยินยอมใหส,วนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ:ออมทรัพย:ตํารวจภาค 5 จํากัด
เขียนที่……………….……………………….
วันที่………………………………...………...
ขาพเจา…………..………………………………………..……………………………………………..อายุ…………….…..…...ปM
ป:จจุบันอยู4บานเลขที่………………………หมู4ที่…….……..…ตรอก/ซอย………………ถนน………….…………………………….
ตําบล/แขวง……..……..………………..…….อําเภอ/เขต……………….….………..…….จังหวัด……….………………….………..
รับราชการสั งกั ด……………………….………..………………….ตํ าแหน4ง………….……………………………และเปEน สมาชิ ก
สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……..………..…………มีความประสงค"ใหส4วนราชการ/
หน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4หักเงิน และนําส4งเงินใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด ที่ขาพเจาเปEน
สมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับส4วนราชการ/หน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4ทั้งป:จจุบัน และ
อนาคต ดังนี้
ขอ 1. ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงิน หักเงินเดือน ค4าจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ
หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4ทั้งป:จจุบัน อนาคต
ตามจํานวนที่ สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด ไดแจงใหในแต4ละเดือนและส4งชําระหนี้ ชําระหุน หรือ
เงินอื่นแลวแต4กรณีใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน โดยชําระใหสหกรณ"
ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด เปEนลําดับแรกก4อนเจาหนี้รายอื่น
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปEนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงินของส4วนราชการ หรือหน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4หักเงินบําเหน็จ หรือ
เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามขอ 1. ตามจํานวนที่สหกรณ"ออมทรัพย"
ตํารวจภาค 5 จํากัด ไดแจงและใหส4งเงินจํานวนดังกล4าวนั้นใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด
แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน ค4าจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม4ว4ากรณีใด
ตามขอ 2. เมื่อไดหักชําระหนี้แก4ทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินจํานวนดังกล4าวส4งชําระหนี้ให
สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงิน ตามขอ 3. นี้ ใหมีผลตั้งแต4บัดนี้เปEนตนไป และขาพเจาสัญญาว4าจะไม4
ถอนการใหคํายินยอมนี้ไม4ว4าทั้งหมดหรือบางส4วน จนกว4าขาพเจาจะไดพนจากการเปEนสมาชิกของสหกรณ" หรือ
พนภาระหนี้ สิ น ที่ ข าพเจามี ต4 อ สหกรณ" เวนแต4 จ ะไดรั บ คํ า ยิ น ยอมเปE น หนั ง สื อ จากสหกรณ" อ อมทรั พ ย"
ตํารวจภาค 5 จํากัด
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงส4วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดหน4วยราชการอื่น หรือ
หน4วยงานอื่นของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงินของส4วนราชการ
หรือหน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น แห4งใดแห4งหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหัก
เงินเดือน ค4าจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขาพเจามีสิทธิจะไดรับ
จากทางราชการ หน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น แลวแต4กรณี เพื่อส4งชําระหนี้ ชําระค4าหุน
หรือเงินอื่นใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือนและขาพเจาสัญญาว4าจะถือ
ปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต4สหกรณ"ไดมีหนังสือแจงใหส4วนราชการ
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูกู/ผูใหคํายินยอม (พลิกดานหลัง)

หรือใหหน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยู4เพื่อดําเนินการดังกล4าวขางตนแทน
ขาพเจาก็เปEนการเพียงพอแลว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือ
นี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณ"ของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปEนสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูกู/ผูใหคํายินยอม
(…..……………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(…..……………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(…..……………………………………………..)

หนังสือกูที่……………../……………
ชื่อผูกู........................................

ทะเบียนผูค้ําประกัน
เล4ม........................หนา...............

หนังสือค้ําประกันสําหรับกูเงินสามัญเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องใชไฟฟา
หนังสือค้ําประกันที่................/..................
เขียนที่.......................................................
วันที่…………………………………………………..
ขาพเจา……………………………………………………………….………………………สมาชิกแห4งสหกรณ"ออมทรัพย"
ตํารวจภาค 5 จํากัด สมาชิกเลขที่ทะเบียน..………….………..อายุ......................ปM รับราชการหรือทํางานประจํา
ในตํ า แหน4 ง ……………..………………………..…สั ง กั ด ………………….………….…………………ไดรั บ เงิ น เดื อ น/ค4 า จาง
เดือนละ..................................บาท บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ เลขที่….….………………………………..……
ที่อยู4ป:จจุบันบานเลขที่……………..…หมู4ที่………….ถนน……..……………..………………ตําบล……….…….………..…………
อําเภอ…….……………………….………….จังหวัด………………….…………..…….……รหัสไปรษณีย"……………..……………..
หมายเลขโทรศัพท"........................................................ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวต4อสหกรณ"ออมทรัพย"
ตํารวจภาค 5 จํากัด ซึ่งต4อไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําว4า “สหกรณ” เพื่อเปEนหลักฐานดังต4อไปนี้
ขอ1. ตามที่สหกรณ"ไดให.................................................................................................................กูเงิน
จํานวนเงินกู.....................................................บาท (.......................................................................) ตามหนังสือ
สัญญากูเงินที่.................../......................... ลงวันที่.......................................... และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณ"
โดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดัง กล4า วพรอมดอกเบี้ย และค4า สิน ไหมทดแทน ตลอดจนค4า
ภาระติดพันอันเปEนอุปกรณ"แห4งหนี้นั้นดวย
ขอ 2. เมื่อขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกล4าวตาม ขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการส4ง
เงินงวดชําระหนี้ อัต ราดอกเบี้ย และการเรีย กคืน เงิน กู ก4อนถึงกํา หนดตามที่กล4า วไวในหนังสือสัญ ญากู เงิน
นั้ น โดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิ บั ติ ต ามขอผู ก พั น นั้ น ๆ ทุ ก ประการ จนกว4 า หนี ้ ส ิ น และค4 า
สิ น ไหมทดแทนตลอดจนค4าภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขาพเจายอมเขาค้ําประกันการชําระหนี้ตนเงินจํานวน...........................................................บาท
(.............................................................) พรอมทั้งดอกเบี้ยตามหนังสือสัญญากูเงิน ตลอดจนค4าสินไหมทดแทน
ค4า ภาระติ ด พั น อัน เปE น อุป กรณ" แห4 งหนี้ นั้น ดวย และในกรณี ที่มีเ หตุ จํ าเปE น ที่ สหกรณ" ตองเปลี่ยนแปลงอั ตรา
ดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายอมใหสหกรณ"เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณ"เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้
สหกรณ"ไม4ตองแจงใหขาพเจาทราบล4วงหนา
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันว4า การออกจากการเปEนสมาชิกของสหกรณ"นี้ หรือโอนสมาชิกภาพไปอยู4
สหกรณ"อื่น ไม4ว4าเพราะเหตุใดๆ ไม4เปEนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกว4าผูที่ขาพเจาค้ํา
ประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ" เห็นสมควรเขาเปEนผูค้ําประกันแทน
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแก4สหกรณ"แทนผูกู หลังจากสหกรณ"ไดส4งหนังสือบอกกล4าว
ใหแก4ขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแต4วันที่ลูกหนี้ผิดนัดขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจ4ายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จ4าย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระ
ใหสหกรณ"จากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาส4งต4อสหกรณ"ดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมให
(ลงชื่อ)............................................................ผูค้ําประกัน (พลิกดานหลัง)

หักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ" และความยินยอมนี้ใหมีอยู4ตลอดไป ทั้งนี้ จนกว4าจะได
ชําระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเงินที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้นโดยสิ้นเชิง
ขอ 5. ในการส4งหนังสือบอกกล4าวไปยังขาพเจาใหส4งไปตามที่อยู4ที่ปรากฏในหนังสือค้ําประกันนี้ หาก
ขาพเจาเปลี่ยนแปลงที่อยู4จากที่ไดแจงในหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ"ทราบเปEนหนังสือ
โดยทันที ถาขาพเจามิไดแจงใหสหกรณ"ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ใหถือว4า
ขาพเจายังคงมีภูมิลําเนาอยู4ตามที่ระบุไวในหนังสือนี้ทุกประการ
ขาพเจาไดอ4านขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นว4าถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปEน
สําคัญต4อหนาพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูค้ําประกัน
(..............................................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน
(..............................................................)

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

คํายินยอมของคูส, มรส (ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคู4สมรส)

เขียนที่………………………………..…
วันที…่ ….……………………………..…
ขาพเจา.......………………..…………...………………………..เปEนสามี/ภรรยาของ.................…..……………………………………………
ไดยินยอมให…….………………………………….…………………….เปEนผูค้ําประกันกูเงินสามัญของสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด
ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี้ และขาพเจาไดลงลายมือชือ่ ไวเปEนสําคัญต4อหนาคู4สมรส
(ลงชื่อ)………………………….…………………….คู4สมรสผูใหคํายินยอม
(..............................................................)
(ลงชื่อ)…………...………………………………… ผูค้ําประกัน
(..............................................................)

บันทึกของเจาหนาที่
ขาพเจาขอรับรองว4าไดตรวจบัตรประจําตัว และลายมือชื่อผูค้ําประกัน และเห็นว4าหนังสือค้ําประกันนี้
ไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว
(ลงชื่อ)…………………………………………………..เจาหนาที่สหกรณ"
วันที่..............................................

สําหรับผูค้ําประกัน
หนังสือยินยอมใหส,วนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ:ออมทรัพย:ตํารวจภาค 5 จํากัด
เขียนที่……………….……………………….
วันที่………………………………...………...
ขาพเจา…………..………………………………………..……………………………………………..อายุ…………….…..…...ปM
ป:จจุบันอยู4บานเลขที่………………………หมู4ที่…….……..…ตรอก/ซอย………………ถนน………….…………………………….
ตําบล/แขวง……..……..………………..…….อําเภอ/เขต……………….….………..…….จังหวัด……….………………….………..
รับราชการสั งกั ด……………………….………..………………….ตํ าแหน4ง………….……………………………และเปEน สมาชิ ก
สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……..………..…………มีความประสงค"ใหส4วนราชการ/
หน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4หักเงิน และนําส4งเงินใหสหกรณ"ออมทรัพย"ที่ขาพเจาเปEนสมาชิก จึงมีหนังสือให
ความยินยอมฉบับนี้ไวกับส4วนราชการ หรือหน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4 ดังนี้
ขอ 1. ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงิน หักเงินเดือน ค4าจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ
หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4ทั้งป:จจุบัน อนาคต เพื่อ
ชําระหนี้แทนผูกูในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้ ตามจํานวนที่ สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด ไดแจงใหใน
แต4ละเดือนและส4งชําระหนี้ หรือเงินอื่นแลวแต4กรณีใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด แทนขาพเจาทุก
เดือน โดยชําระใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด เปEนลําดับแรกก4อนเจาหนี้รายอื่น
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปEนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงินของส4วนราชการ หรือหน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4หักเงินบําเหน็จ หรือ
เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามขอ 1. ตามจํานวนที่สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจ
ภาค 5 จํากัด ไดแจงและใหส4งเงินจํานวนดังกล4าวนั้นใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด แทนขาพเจา
ทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน ค4าจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม4ว4ากรณีใดตามขอ 2.
เมื่อไดหักชําระหนี้แก4ทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินจํานวนดังกล4าวส4งชําระหนี้ใหสหกรณ"
ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงิน ตามขอ 3. นี้ ใหมีผลตั้งแต4บัดนี้เปEนตนไป และขาพเจาสัญญาว4าจะ
ไม4ถอนการใหคํายินยอมนี้ไม4ว4าทั้งหมดหรือบางส4วน จนกว4าขาพเจาจะไดพนจากการเปEนสมาชิกของสหกรณ"
หรื อพนภาระหนี้สิ นที่ ขาพเจามีต4 อสหกรณ" เวนแต4 จ ะไดรั บ คํา ยิ นยอมเปEน หนั งสือจากสหกรณ" ออมทรั พย"
ตํารวจภาค 5 จํากัด
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงส4วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดหน4วยราชการอื่น หรือ
หน4วยงานอื่นของรัฐหรือองค"กร หรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงินของ
ส4วนราชการ หรือหน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น แห4งใดแห4งหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัดมี
อํานาจหักเงินเดือน ค4าจาง หรือเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขาพเจามีสิทธิ
จะไดรับจากทางราชการ หน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น แลวแต4กรณี เพื่อส4งชําระหนี้ ชําระ
ค4าหุน หรือเงินอื่นใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือนและขาพเจาสัญญาว4าจะ
ถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต4สหกรณ"ไดมีหนังสือแจงใหส4วนราชการหรือให
หน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยู4เพื่อดําเนินการดังกล4าวขางตนแทนขาพเจา
ก็เปEนการเพียงพอแลว
(ลงชื่อ)........................................................ผูค้ําประกัน/ผูใหคํายินยอม (พลิกดานหลัง)

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือ
นี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณ"ของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปEนสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูค้ําประกัน/ผูใหคํายินยอม
(…..………………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(…..………………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(…..…………………….…………………………..)

หนังสือกูที่……………../……………
ชื่อผูกู........................................

ทะเบียนผูค้ําประกัน
เล4ม........................หนา...............

หนังสือค้ําประกันสําหรับกูเงินสามัญเพื่อซื้อสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องใชไฟฟา
หนังสือค้ําประกันที่................/..................
เขียนที่.......................................................
วันที่…………………………………………………..
ขาพเจา……………………………………………………………….………………………สมาชิกแห4งสหกรณ"ออมทรัพย"
ตํารวจภาค 5 จํากัด สมาชิกเลขที่ทะเบียน..………….………..อายุ......................ปM รับราชการหรือทํางานประจํา
ในตํ า แหน4 ง ……………..………………………..…สั ง กั ด ………………….………….…………………ไดรั บ เงิ น เดื อ น/ค4 า จาง
เดือนละ..................................บาท บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ เลขที่….….………………………………..……
ที่อยู4ป:จจุบันบานเลขที่……………..…หมู4ที่………….ถนน……..……………..………………ตําบล……….…….………..…………
อําเภอ…….……………………….………….จังหวัด………………….…………..…….……รหัสไปรษณีย"……………..……………..
หมายเลขโทรศัพท"........................................................ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวต4อสหกรณ"ออมทรัพย"
ตํารวจภาค 5 จํากัด ซึ่งต4อไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําว4า “สหกรณ” เพื่อเปEนหลักฐานดังต4อไปนี้
ขอ1. ตามที่สหกรณ"ไดให.................................................................................................................กูเงิน
จํานวนเงินกู.....................................................บาท (.......................................................................) ตามหนังสือ
สัญญากูเงินที่.................../......................... ลงวันที่.......................................... และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณ"
โดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดัง กล4า วพรอมดอกเบี้ย และค4า สิน ไหมทดแทน ตลอดจนค4า
ภาระติดพันอันเปEนอุปกรณ"แห4งหนี้นั้นดวย
ขอ 2. เมื่อขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกล4าวตาม ขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการส4ง
เงินงวดชําระหนี้ อัต ราดอกเบี้ย และการเรีย กคืน เงิน กู ก4อนถึงกํา หนดตามที่กล4า วไวในหนังสือสัญ ญากู เงิน
นั้ น โดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิ บั ติ ต ามขอผู ก พั น นั้ น ๆ ทุ ก ประการ จนกว4 า หนี ้ ส ิ น และค4 า
สิ น ไหมทดแทนตลอดจนค4าภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขาพเจายอมเขาค้ําประกันการชําระหนี้ตนเงินจํานวน...........................................................บาท
(.............................................................) พรอมทั้งดอกเบี้ยตามหนังสือสัญญากูเงิน ตลอดจนค4าสินไหมทดแทน
ค4า ภาระติ ด พั น อัน เปE น อุป กรณ" แห4 งหนี้ นั้น ดวย และในกรณี ที่มีเ หตุ จํ าเปE น ที่ สหกรณ" ตองเปลี่ยนแปลงอั ตรา
ดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายอมใหสหกรณ"เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณ"เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้
สหกรณ"ไม4ตองแจงใหขาพเจาทราบล4วงหนา
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันว4า การออกจากการเปEนสมาชิกของสหกรณ"นี้ หรือโอนสมาชิกภาพไปอยู4
สหกรณ"อื่น ไม4ว4าเพราะเหตุใดๆ ไม4เปEนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกว4าผูที่ขาพเจาค้ํา
ประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ" เห็นสมควรเขาเปEนผูค้ําประกันแทน
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแก4สหกรณ"แทนผูกู หลังจากสหกรณ"ไดส4งหนังสือบอกกล4าว
ใหแก4ขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแต4วันที่ลูกหนี้ผิดนัดขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจ4ายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จ4าย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระ
ใหสหกรณ"จากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาส4งต4อสหกรณ"ดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมให
(ลงชื่อ)............................................................ผูค้ําประกัน (พลิกดานหลัง)

หักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ" และความยินยอมนี้ใหมีอยู4ตลอดไป ทั้งนี้ จนกว4าจะได
ชําระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเงินที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้นโดยสิ้นเชิง
ขอ 5. ในการส4งหนังสือบอกกล4าวไปยังขาพเจาใหส4งไปตามที่อยู4ที่ปรากฏในหนังสือค้ําประกันนี้ หาก
ขาพเจาเปลี่ยนแปลงที่อยู4จากที่ไดแจงในหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ"ทราบเปEนหนังสือ
โดยทันที ถาขาพเจามิไดแจงใหสหกรณ"ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ใหถือว4า
ขาพเจายังคงมีภูมิลําเนาอยู4ตามที่ระบุไวในหนังสือนี้ทุกประการ
ขาพเจาไดอ4านขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นว4าถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปEน
สําคัญต4อหนาพยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูค้ําประกัน
(..............................................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน
(..............................................................)

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

คํายินยอมของคูส, มรส (ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคู4สมรส)

เขียนที่………………………………..…
วันที…่ ….……………………………..…
ขาพเจา.......………………..…………...………………………..เปEนสามี/ภรรยาของ.................…..……………………………………………
ไดยินยอมให…….………………………………….…………………….เปEนผูค้ําประกันกูเงินสามัญของสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด
ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี้ และขาพเจาไดลงลายมือชือ่ ไวเปEนสําคัญต4อหนาคู4สมรส
(ลงชื่อ)………………………….…………………….คู4สมรสผูใหคํายินยอม
(..............................................................)
(ลงชื่อ)…………...………………………………… ผูค้ําประกัน
(..............................................................)

บันทึกของเจาหนาที่
ขาพเจาขอรับรองว4าไดตรวจบัตรประจําตัว และลายมือชื่อผูค้ําประกัน และเห็นว4าหนังสือค้ําประกันนี้
ไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว
(ลงชื่อ)…………………………………………………..เจาหนาที่สหกรณ"
วันที่..............................................

สําหรับผูค้ําประกัน
หนังสือยินยอมใหส,วนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ:ออมทรัพย:ตํารวจภาค 5 จํากัด
เขียนที่……………….……………………….
วันที่………………………………...………...
ขาพเจา…………..………………………………………..……………………………………………..อายุ…………….…..…...ปM
ป:จจุบันอยู4บานเลขที่………………………หมู4ที่…….……..…ตรอก/ซอย………………ถนน………….…………………………….
ตําบล/แขวง……..……..………………..…….อําเภอ/เขต……………….….………..…….จังหวัด……….………………….………..
รับราชการสั งกั ด……………………….………..………………….ตํ าแหน4ง………….……………………………และเปEน สมาชิ ก
สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……..………..…………มีความประสงค"ใหส4วนราชการ/
หน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4หักเงิน และนําส4งเงินใหสหกรณ"ออมทรัพย"ที่ขาพเจาเปEนสมาชิก จึงมีหนังสือให
ความยินยอมฉบับนี้ไวกับส4วนราชการ หรือหน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4 ดังนี้
ขอ 1. ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงิน หักเงินเดือน ค4าจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ
หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4ทั้งป:จจุบัน อนาคต เพื่อ
ชําระหนี้แทนผูกูในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้ ตามจํานวนที่ สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด ไดแจงใหใน
แต4ละเดือนและส4งชําระหนี้ หรือเงินอื่นแลวแต4กรณีใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด แทนขาพเจาทุก
เดือน โดยชําระใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด เปEนลําดับแรกก4อนเจาหนี้รายอื่น
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปEนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงินของส4วนราชการ หรือหน4วยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู4หักเงินบําเหน็จ หรือ
เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามขอ 1. ตามจํานวนที่สหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจ
ภาค 5 จํากัด ไดแจงและใหส4งเงินจํานวนดังกล4าวนั้นใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด แทนขาพเจา
ทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน ค4าจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม4ว4ากรณีใดตามขอ 2.
เมื่อไดหักชําระหนี้แก4ทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินจํานวนดังกล4าวส4งชําระหนี้ใหสหกรณ"
ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงิน ตามขอ 3. นี้ ใหมีผลตั้งแต4บัดนี้เปEนตนไป และขาพเจาสัญญาว4าจะ
ไม4ถอนการใหคํายินยอมนี้ไม4ว4าทั้งหมดหรือบางส4วน จนกว4าขาพเจาจะไดพนจากการเปEนสมาชิกของสหกรณ"
หรื อพนภาระหนี้สิ นที่ ขาพเจามีต4 อสหกรณ" เวนแต4 จ ะไดรั บ คํา ยิ นยอมเปEน หนั งสือจากสหกรณ" ออมทรั พย"
ตํารวจภาค 5 จํากัด
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงส4วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดหน4วยราชการอื่น หรือ
หน4วยงานอื่นของรัฐหรือองค"กร หรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ4ายเงินของ
ส4วนราชการ หรือหน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น แห4งใดแห4งหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัดมี
อํานาจหักเงินเดือน ค4าจาง หรือเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขาพเจามีสิทธิ
จะไดรับจากทางราชการ หน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่น แลวแต4กรณี เพื่อส4งชําระหนี้ ชําระ
ค4าหุน หรือเงินอื่นใหสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือนและขาพเจาสัญญาว4าจะ
ถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต4สหกรณ"ไดมีหนังสือแจงใหส4วนราชการหรือให
หน4วยงานของรัฐหรือองค"กรปกครองส4วนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยู4เพื่อดําเนินการดังกล4าวขางตนแทนขาพเจา
ก็เปEนการเพียงพอแลว
(ลงชื่อ)........................................................ผูค้ําประกัน/ผูใหคํายินยอม (พลิกดานหลัง)

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือ
นี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณ"ของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปEนสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูค้ําประกัน/ผูใหคํายินยอม
(…..………………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(…..………………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………………..พยาน
(…..…………………….…………………………..)

หนังสือรับรองเงินเดือน

เขียนที่……………………….……………………
วันที่......................................................

เรื่อง ตรวจสอบเงินเดือนขาราชการตํารวจ
เรียน ผูจัดการสหกรณ"ออมทรัพย"ตํารวจภาค 5 จํากัด
ขาพเจา……………………………………..……………….…..…………ตําแหน4ง………….……………………..………..……
ขอแจงรายละเอี ย ดรายการรั บ -จ4 า ยเงิ น ประจํ า เดื อน.......................................พ.ศ………...................
ของ……………….…………………….……………………..…ตําแหน4ง...................................สังกัด......................................
สมาชิกสหกรณ"ทะเบียนเลขที่........……………....ตามรายการดังต4อไปนี้
รายละเอียด
จํานวนเงิน (บาท)
รายรับ
1. เงินเดือน
2. เงินประจําตําแหน4ง
3. รายไดอื่นๆ
รวมรายรับทั้งสิ้น
รายจ,าย
1. ค4าหุนรายเดือน
2. ชําระเงินกูรายเดือน
3. เงิน กบข.
4. เงินฌาปนกิจ
5. ธนาคาร
6. อื่นๆ
รวมรายจ,ายทั้งสิ้น
เงินเดือนคงเหลือสุทธิ
ตรวจสอบ ณ วันที่…………………………………..…………….
ลงชื่อ……………………………………………….
(………………….………………………..)
(ตําแหน4ง)…………………………………………….
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
สําหรับเจาหนาที่
ขาพเจาขอรั
บ
รองว4
า
ขอความขางตนเปE
นจริงทุกประการและมีความเห็น ดังนี้
กูเงิน
=....................................................บาท
ผ4านการตรวจสอบหลักเกณฑ" เงินไดรายเดือนคงเหลือถูกตอง
เงินตน =....................................................บาท จํานวน.............งวด
สมาชิกจะขอกูที่สหกรณ"ออมทรัพย"ตาํ รวจภาค 5 จํากัด เพียงที่เดียว
ดอกเบี้ย =....................................................บาท
เท4านั้น
เห็นสมควร...................................................................................
หุน
=....................................................บาท
(ลงชื่อ)…………………………………………..
ค4าใชจ4าย =....................................................บาท
(…………………………………………)
รวม
=....................................................บาท
(ตําแหน4ง)………………………..……………………..
คงเหลือสุทธิ......................................บาท รอยละ...................
หมายเลขโทรศัพท"ติดต4อ.....................................................

