
 

 

 

เลขท่ีรับ ................................. 

วันท่ี ....................................... 

       วันท่ี .......................... เดือน ............................. พ.ศ. .................. 

เรื่อง ขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด 

 

  ขาพเจา ................................................................................... ตําแหนง ........................................... อายุ .......................... ป 

สมาชิกสหกรณเลขทะเบียนที ่............................................ มีเงินเดือน ................................................... บาท มีความประสงคขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

จํานวน ................................................................... บาท เพื่อนําไปใชจายในการตอไปน้ี .............................................................................................. 

ในการกูเงินคร้ังนี้ เมื่อทางสหกรณหักเงินชําระหนี้รายเดือนแลว ไมทําใหครอบครัวของขาพเจาไดรับความเสียหายแตอยางใด และขาพเจายินยอม

ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ และกฎหมายทุกประการ 

 

    ลงชื่อ ............................................................................ 

          ( ......................................................................... ) 

    ตําแหนง ....................................................................... 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด 

  ขาราชการตํารวจผูนี้มีเงินไดดังนี้ 

   เงินเดือน  ………………………………………………..…..  บาท 

เงิน ต.ป.ป.  ………………………………………………..…..  บาท 

เงินเพิ่มคาครองชีพ ………………………………………………..…..  บาท 

เงินอื่นๆ  ………………………………………………..…..  บาท 

รวมเปนเงิน ………………………………………………....  บาท 

  ขาราชการตํารวจผูน้ีมีรายการหักประจําเดือนดังน้ี 

หัก เงินของทางราชการ………………………………………………..…..  บาท 

หัก เงินของสหกรณ ………………………………………………...…..  บาท 

หัก เงินสหกรณรานคา ………………………………………………...…..  บาท 

หักเงินกูธนาคารกรุงไทย………………………………………………..…. บาท 

หักเงินกูธนาคารออมสิน………………………………………………...….  บาท 

เงินอื่นๆ  ………………………………………………..…..  บาท 

รวมเปนเงิน …………………………………………………..  บาท 

คงเหลือเงิน ......................................................... บาท 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

          ( ......................................................................... ) 

    ตําแหนง ....................................................................... (เจาหนาที่) 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

          ( ......................................................................... ) 

    ตําแหนง ....................................................................... (สว.ดานการเงิน) 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คําขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉนิ 

................................ 

 

เขียนท่ี  สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด 

        วันท่ี ......................... เดือน ............................... พ.ศ....................... 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด 

  ขาพเจา ............................................................................................ ตําแหนง .............................................. 

สังกัด ........................................................ โทรศัพท ...................................................... สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............................ 

เสนอคําขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เพ่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด โปรดพิจารณา

ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินของสหกรณ จาํนวน ..............................................................................บาท 

( ................................................................................ ) โดยจะนําไปใชเพ่ือการดังตอไปน้ี ............................................................ 

 ขอ 2.  ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาจะขอสงตนเงินกูเปนเงินตนงวดรายเดอืนเทากัน งวดละ ....................... บาท 

พรอมดวยดอกเบ้ียตามอัตราท่ีสหกรณกําหนด รวม ..................................... งวด ตั้งแตเดือนท่ีสหกรณจายเงินกูให 

 ขอ 3. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินไวตอสหกรณ ตามแบบท่ีสหกรณ

กําหนด 

 ขอ 4. ในการกูเงินตามคําขอกูน้ี ขาพเจาไดรับอนุญาตจากคูสมรส ซึ่งพรอมท่ีจะทําคําอนุญาตไวใหเปนหลักฐาน

ตอสหกรณ 

 ขอ 5. สมาชิกท่ีจะเปนผูค้ําประกันซึ่งไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน มีดังน้ี 

 

  5.1 ช่ือ ............................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ................................ 

   เงินเดือน ............................................ บาท ลายมือช่ือ ................................................................. 

 

5.2 ช่ือ ............................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ................................ 

   เงินเดือน ............................................ บาท ลายมือช่ือ ................................................................. 

 

5.3 ช่ือ ............................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ................................ 

   เงินเดือน ............................................ บาท ลายมือช่ือ ................................................................. 

 

 

 

      ลงชื่อ ......................................................................... ( ผูกู ) 

          ( ......................................................................... ) 

   ตําแหนง .......................................................................  

 



 

 

 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 

วันท่ี ..................................................................... 

 

ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็นและตามท่ีไดสอบถามแลว (เห็นสมควรท่ีสหกรณจะใหเงินกูสมาชิก

รายนี้ไดหรือไม) 

............................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ ............................................................................ 

          ( ......................................................................... ) 

    ตําแหนง .......................................................................  

 

 

 

(รายการตอไปนี้เจาหนาท่ีของสหกรณกรอกเอง) 

          จํานวนเงินกู .................................................. บาท 

 

วงเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

เงินเดือน ตนเงินกูสามัญ 

คงเหลือ 

ตนเงินกูเพื่อเหตุ

ฉุกเฉินคงเหลือ 

จํากัดวงเงินกู จํากัดวงเงินกู 

คงเหลือ 

     

 

หมายเหตุ 1. ผูขอกูเคยผิดนัดการสงเงินงวดชาํระหนี้ หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม 

   เคย     ไมเคย 

  2. ขอชี้แจงอ่ืนๆ ....................................................................................................................... 

 

เห็นควรอนุมัติ .................................. บาท 

       

    ....................................................................................... (เจาหนาที่) 

 

....................................................................................... (ผูจัดการ/เหรัญญิก/เลขานุการ) 

อนุมัติ ………………………………………… บาท 

....................................................................................... (ประธานกรรมการเงินกู) 



 

 

เอกสารรับรองสถานภาพและหนี้สินภายนอกของสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด 

…………………………….. 

วันท่ี ............................................................................ 

เรียน .......................................................................................................................................................................................... 

 ขาพเจา.................................................................................... ตาํแหนง ................................................................... 

สังกัด ............................................................ อัตราเงินเดือน ............................... บาท มีเงินไดอ่ืนเดือนละ ........................... 

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด เลขทะเบียนท่ี .............................................. สถานภาพปจจุบัน 

      สมรส            โสด           หยา           หมาย  และมีหน้ีสินภายนอก ดังน้ี 

 1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา ............................................ วงเงินท่ีขอกูจํานวน ......................................... บาท 

คงเหลือจํานวน .................................................... บาท ผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียเดือนละ ................................... บาท 

1. ธนาคารออมสิน จํากัด สาขา............................................... วงเงินท่ีขอกูจํานวน ......................................... บาท 

คงเหลือจํานวน .................................................... บาท ผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียเดือนละ .................................... บาท 

1. ธนาคาร......................... จํากัด สาขา ................................. วงเงินท่ีขอกูจํานวน ......................................... บาท 

คงเหลือจํานวน .................................................... บาท ผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียเดือนละ .................................... บาท 

 ขาพเจาขอรับรองวาเปนจริงทุกประการ และมีความประสงคขอใหผูบังคับบัญชายืนยันรับรอง สถานภาพและ

หน้ีสินของขาพเจา เพ่ือใชประกอบการขอกูเงินสามัญและเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

     ลงช่ือ ......................................................... ผูใหถอยคํา 

            ( ....................................................... ) 

     ตําแหนง ........................................................ 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด 

  ขาพเจาฯ ในฐานะผูบังคับบัญชาของ ......................................................................................................... 

สังกัด ......................................................... ไดตรวจสอบแลว พบวาขาราชการตํารวจผูน้ีมีสถานภาพปจจุบัน 

สมรส            โสด           หยา           หมาย  และมีหน้ีสินภายนอก คือธนาคาร .......................................... 

วงเงินท่ีขอกูจํานวน ........................................... บาท คงเหลือจํานวน ........................................ บาท 

 

ลงช่ือ ......................................................... ผูบังคับบัญชา 

            ( ....................................................... ) 

     ตําแหนง ........................................................ 

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบ   1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ 

    2. สําเนาทะเบียนบาน 

    3. สําเนาทะเบียนสมรส 

    4. สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 

    5. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว/สกุล (กรณีเปลี่ยนช่ือ/สกุล) 

 

 



 

 

หนังสือยินยอมคูสมรส 

 

                                                                        ทําท่ี สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด 

                                                                        วันท่ี ............................................................................. 

 โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา ........................................................................................... อายุ .................................. ป 

อยูบานเลขท่ี ....................................... ถนน ............................................... ตําบล/แขวง ........................................................ 

อําเภอ/เขต ....................................................... จังหวัด .................................. โทร ..................................................... ซึ่งเปน  

(สามี/ภรรยา) โดยชอบดวยกฎหมายของ ....................................................................................................ขอใหความยินยอม 

แก ............................................................................................. ในการทํานิติกรรมเก่ียวกับการกูยมืเงินกับสหกรณออมทรัพย

ตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด การใดท่ี ..................................................................................................................................... 

กระทําภายในขอบอํานาจแหงหนังสือยินยอมฉบับน้ี เชน แกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม ยกเลิก เพิกถอน ประนีประนอม 

แปลงหน้ี หักกลบลบหน้ี ใหมีผลผูกพันขาพเจา ตราบท่ียังชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดน จํากัด        

ไมเสร็จสิ้น 

 หากคูสมรสของขาพเจาผิดนัด ผิดสัญญาชําระเงินกู ขาพเจายินยอมรวมหรือแทนกันชําระหน้ีใหกับสหกรณฯ         

ในฐานะลูกหน้ีรวมแทนคูสมรส 

 เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

 

    ลงช่ือ .................................................................... (ผูใหความยินยอม) 

           ( ................................................................ ) 

     

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

           ( ................................................................ ) 

     

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

           ( ................................................................ ) 

 

 ขอรับรองวาลายมือช่ือขางตนเปนลายมือช่ือของ ....................................................................................................... 

สามี/ภรรยา ขาพเจาจริง 

    ลงช่ือ .................................................................... (ผูรับรอง) 

           ( ................................................................ ) 

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบ   1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ 

    2. สําเนาทะเบียนบาน 

    3. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว/สกุล (กรณีเปลี่ยนช่ือ/สกุล) 




	คำขอกู้ฉุกเฉิน
	ประกาศเรื่องเอกสารประกอบการพิจารณาเงินกู้

