
 

 

 

เลขที่รับ ................................. 

วันที่ ....................................... 

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

เรื่อง ขอกูเ้งินสามัญเพื่อซื้ออาวุธปืนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 

 

  ข้าพเจ้า ................................................................................... ตำแหน่ง ........................................... อายุ .......................... ปี 

สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียนที่ .................................................. มีเงินเดือน ....................................................... บาท มีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญ 

จำนวน ................................................................... บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในการต่อไปนี้ .............................................................................................. 

ในการกู้เงินครั้งนี้ เมื่อทางสหกรณ์หักเงินชำระหนี้รายเดือนแล้ว ไม่ทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และข้าพ เจ้ายินยอม

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายทุกประการ 

 

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

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

    ตำแหน่ง ....................................................................... 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 

  ข้าราชการตำรวจผู้นี้มีเงินได้ดังนี้ 

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

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

เงินเพิ่มค่าครองชีพ ………………………………………………..…..  บาท 

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

รวมเป็นเงิน ………………………………………………....  บาท 

  ข้าราชการตำรวจผู้น้ีมีรายการหักประจำเดือนดังนี้ 

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

หัก เงินของสหกรณ์ ………………………………………………...…..  บาท 

หัก เงินสหกรณ์ร้านค้า ………………………………………………...…..  บาท 

หักเงินกู้ธนาคารกรุงไทย………………………………………………..…. บาท 

หักเงินกู้ธนาคารออมสิน………………………………………………...….  บาท 

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

รวมเป็นเงิน …………………………………………………..  บาท 

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

 

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

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

    ตำแหน่ง ....................................................................... (เจ้าหน้าที่) 

 

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

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

    ตำแหน่ง ....................................................................... (สว.ด้านการเงิน) 

 

   

 

 



 

 

 

    

      

คำขอกู้เงินสามัญเพื่อซือ้อาวุธปืน 
        ........................................ 

              เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 

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

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 

  ข้าพเจ้า ............................................................................................... ตำแหน่ง ....................................................... 

สังกัด ......................................................... โทรศัพท์ ............................................................ สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................... 

เสนอคำขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จำนวน ............................................................บาท ( .................................................................... )          

โดยจะนำไปใช้เพื่อการดังต่อไปน้ี ................................................................... 

 ข้อ 2.  ขณะน้ีข้าพเจ้ารับราชการหรือทำงานในตำแหน่ง.............................................. สังกัด ............................................... 

เลขประจำตัวประชาชน/เลขบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ................................................... มีเงินได้รายเดือน.......................................... 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี.............................หมู่ท่ี.............................ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต........................ ..................... 

จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์.......................... 

 ข้อ 3. นอกจากค่าหุ้นและเงินฝากซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปน้ี 

คำเสนอค้ำประกัน 

ลำดับที ่ ช่ือ-ช่ือสกุล    สมาชิก 
เลขทะเบยีนที ่

ตำแหน่ง/สังกัด     เงินเดือน          ลายมือช่ือ 

1.      

2.      

3.      

 

ข้อ 4.  ถ้าข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้ข้าพเจ้าจะสง่ต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ .................................. บาท 

(พร้อมด้วยดอกเบีย้ตามอตัราทีส่หกรณ์กำหนด) เป็นจำนวน ................................ งวด 

 ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือสำหรับเงินกู้สามัญใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด 

 ข้อ 6. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทำหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือเงินกู้ 

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

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

   ตำแหน่ง .......................................................................  

 

 

 

 

 
รับท่ี ................../………………… 
วันท่ี............./............./............. 

 
หนังสือกู้ท่ี............................/....................... 
วันท่ี ................../....................../.................. 
บัญชีเงินกู้ท่ี .................................................. 



 

 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบญัชา 

วันที่ ..................................................................... 

 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้ 

(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคำขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่ 

                  จริง           ไม่จริง 

(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำ,ย้ายสังกัดหรือไม่ 

                   มี                      ไม่มี 

(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจำนวนมากหรือไม่ 

                   มี                      ไม่มี 

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

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

      ตำแหน่ง .......................................................................  

            ผู้บังคับบัญชาตน้สังกดัระดับผู้กำกบัการ(หรือปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการ)ขึ้นไป เป็นผูล้งนามรับรอง 
 

(รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 

        

     จำนวนเงินกู้ .................................................. บาท 

เงินได้ราย
เดือน 
(บาท) 

 เงินค่าหุ้น 
   (บาท) 

   จำกัดวงเงินกู ้
     (บาท) 

 หนี้เงินกู้สามัญ 
    (บาท) 

หนี้เงินกู้  
ฉุกเฉิน 
(บาท) 

 

หนี้เงินกู้  
พิเศษ 
(บาท) 

หักเข้าเงิน
ฝาก (บาท) 

   รวมหัก 
    (บาท) 

วงเงินกู้คงเหลือ 
     (บาท) 

 
 

        

หมายเหตุ   1. ผู้ขอกู้เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืนหรือไม่ 

   เคย     ไม่เคย 

  2. ข้อช้ีแจงอื่นๆ ....................................................................................................................... 

 

        …………………………………………… เจ้าหน้าที ่

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

        ................/................/................ 

บันทึกการวินิจฉัย 

เสนอ คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งท่ี ........................................ วันที่ ............................................... 

คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ .................................................... บาท 

 

ลงช่ือ ......................................................... ผู้จัดการ,รองผูจ้ัดการ 

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

                            ตำแหน่ง ........................................................ 

     



 

 

หนังสือรับรองความประพฤติ 
…………………………….. 

 

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

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 

   

ข้าพเจ้าฯ ในฐานะผูบ้ังคับบัญชาของ ......................................................................................................... 

สังกัด ......................................................... ขอให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ์ ว่าผู้ยื่นกู้มีใบอนุญาตมีและใช้

อาวุธปืน และเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน สภาพจิตใจเป็นผู้สุขุมรอบคอบ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง      

อันอาจกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่มีนิสัยเป็นนักเลงอันธพาล 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคำข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  

 

ลงช่ือ ......................................................... ผู้บังคับบัญชา 

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

     ตำแหน่ง ........................................................ 

 

 

หมายเหตุ : เอกสารประกอบของผู้กู้   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

     3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 

     4. สำเนาใบเปลี่ยนช่ือตัว/สกุล (กรณีเปลี่ยนช่ือ/สกุล) 

     5. ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบป.3) 

     6. ใบสั่งจองอาวุธปืน 

    เอกสารประกอบของผู้ค้ำประกัน 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ 

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

 

    

 
 


