หนังสือคำขอกู้ฉุกเฉิน
หนังสือกู้ที่ .......................
เขียนที่.....................................
วันที่ .......... / ......... /........
วันที่............ เดือน..................พ.ศ...............
เรี ยน คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ า........................................................สมาชิกเลขที่......................สังกัด ……................................….…
โทรศัพท์มือถือ ………………..……… มีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินจากสหกรณ์ ฯ จานวน.............................…..บาท
(…………............................) เพื่อ...................................…….........โดยสัญญาว่าจะผ่อนส่งเงิน.......งวด ๆ ละ.................บาท
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอส่งชาระหนี ้แก่สหกรณ์ ฯ ดังนี ้
2.1 ภายในสิ ้นเดือน……………………………ต้ นเงิน………………….บาท พร้ อมดอกเบี ้ย
2.2 ถึงสิ ้นเดือน..............................................เป็ นงวดสุดท้ าย
รับที่............................
วันที่ ....... /......... / ......

(ลงชื่อ) .........………………………..………………..ผู้ก้ ู
สถำนภำพขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสมำชิก และควำมเห็นของ จนท.สหกรณ์ .ฯ
เงิ เงินได้ รายเดือน

กู้เดิม

กู้ใหม่

หนี ้คงเหลือ ช ชาระครัง้ สุดท้ าย ดอกเบีค้ย คงเหลือจ่ายจริลง
ง ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่

สถำนภำพกำรคำ้ ประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ชื่อผู้ค ้า)………………………………..…………สมาชิกเลขที่..................สังกัด................................โทร.......................
(....................................................................)

เงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ เลขที่................จานวนเงิน.......................บาท(.............................................)
ทุนเรื อนหุ้น จานวน....................................................บาท (..................................................................................บาท
เรี ยน ประธานคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
สมควรให้ ก้ ไู ด้ จานวน…………..……………บาท
พล.อ.ต. .....…………………………
(ลงชื่อ) พ.อ.อ......…..….…..............เจ้ าหน้ าที่ ฉุกเฉินฯ
ผจก สอ.อย.จากัด
........./........../.........
- อนุมตั ิ
พล.อ.ต. ……………….………
ประธานกรรมการเงินกู้ฯ
.
........../.........../..........
หนังสือยืนยันกำรรับเงิน
เขียนที่ สอ.อย.จากัด
วันที่............./................../................
ข้ าพเจ้ า..................................................................ได้ รับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน จานวน...........................................บาท
(..........................................................)ไปถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว และข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพันตามหนังสือฉบับนี ้รวมทังระเบี
้
ยบ
การกู้เงินของสหกรณ์ฯ ว่าด้ วยการกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินทุกประการ พร้ อมกันนี ้ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อรับเงินไว้ เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ) .......……………………………………ผู้ก้ ู
(ลงชื่อ) ..........…………………………………พยาน
(ลงชื่อ) ……………………………..………….พยาน
(1)

เขียนที่ .........................................................
วันที่…........... /……..............……/…..................
เรื่ อง ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉินสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด
เรี ยน ...................................................................
ด้ วยกระผม/ดิฉนั ….......................................................ตาแหน่ง….......................................................................
สังกัด……………..……….......เลขทะเบียนที่....................................รับเงินเดือนที่ธนาคาร...............................................
(เลขรับ...................................................................) ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน จานวน......................................……. บาท
(…………………………….……………………...) พร้ อมนี ้กระผม/ดิฉนั ได้ แนบรายการตรวจสอบหนี ้สินมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาเรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการให้ ตอ่ ไปด้ วย
(ลงชื่อ) ...........……..……..………………………....
ตาแหน่ง …........................................................…
เรี ยน ……………………….……………….
พิจารณาแล้ ว ผู้ก้ เู งินรายนี ้มีความเดือดร้ อนจริงและสมควรให้ ความช่วยเหลือต่อไป
(ลงชื่อ)…………………………………………
ตาแหน่ง……………………………………….
(ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน)
้
.….………/…………/…………..
เรี ยน ประธานกรรมการเงินกู้
พิจารณาแล้ ว สมควรให้ ความช่วยเหลือ
(ลงชื่อ) .......….………….…………………
ตาแหน่ง……............................................
(หน.นขต.หรื อผู้ทาการแทน)
………/……...…/………..
หมำยเหตุ เอกสารประกอบการกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน (พร้ อมรับรองสาเนา) ดังนี ้
สำหรั บผู้ก้ ู
สำหรั บผู้คำ้ ประกัน
1. สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ
1. สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ
2. งบหน้ าเงินเดือนปั จจุบนั *ใส่อีเมลและรหัส*เพื่อตรวจสอบ 2. งบหน้ าเงินเดือนปั จจุบนั
3. สาเนาหน้ าสมุดบัญชี ธ.ทหารไทย จากัด

*****

(ในกรณีที่ต้องมีผ้ คู ้าประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
ต้ องกู้เกิน 50,001.- บาท ขึ ้นไป)*****

4. ใบเสร็จ สหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จากัด
(2)

แบบรั บรองเงินเดือน (กู้ฉุกเฉิน)
ของ...........................................................
รายได้
เงินเดือน
เงิน พดร.
เงิน พสร.
เงิน พชค.
เงินช่วยเหลือบุตร
เงินฝ่ าอันตราย
อื่นๆ

รวมรายได้

จานวนเงิน

รายการหัก
สหกรณ์ อย.จากัด
ภาษี
บารุง สโมสร
อุดหนุนผู้ประสพภัย
ฌาปนกิจศพ ทอ.
เงินสงเคราะห์
บ้ านพัก
ค่าน ้า
เคเบิ ้ล
ธนาคาร
เงินยืม
กบข
ออท.
อื่นๆ
รวมหัก

จานวนเงิน

หมายเหตุ

จ่ายจริง

ขอรับรองว่าตรวจถูกต้ อง
………..………………………………….
………………………………………………
……………………..…………………….
ผู้ตรวจสอบ
ข้ าพเจ้ า.............................................................ตาแหน่ง.............................................................................
สมาชิกสหกรณ์ ฯ อย.จากัด เลขทะเบียนที่.................................ที่ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน......................................บาท
มีความประสงค์ให้ สหกรณ์ ฯ นาเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินของข้ าพเจ้ าได้ รับในวันที่ ....................................................................
จานวน ....................................บาท (....................................................................) โอนเข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
ธนาคารทหารไทย จากัด ( มหาชน ) สาขา ....................................................................................................
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ .......................................................ชื่อบัญชี.....................................................................
(พร้ อมนี ้ได้ แนบสาเนาสมุดคูฝ่ าก ฯ ที่ยงั ไม่ถกู ปิ ดบัญชีมาด้ วยแล้ ว)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและดาเนินการให้ ตอ่ ไปด้ วย
ลงชื่อ ……......................................... สมาชิกผู้ก้ ู
………../………...../..................
(3)

หนังสือยินยอมให้ หักเงินเดือน / บำนำญ / ค่ ำจ้ ำงประจำ ณ ที่จ่ำย
และส่ งให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด
ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
วันที่................เดือน...........................พ.ศ...................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า..........................................................................อายุ...............................ปี
ปั จจุบนั อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย............................ถนน.....................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด …………..……………..
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด เลขทะเบียนสมาชิก..................สังกัด..........................................................
ยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฯ จากัด และ / หรื อ ต้ นสังกัด หักเงินเดือน / บานาญ /
ค่าจ้ างประจา ณ ที่จ่าย และส่งให้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด เพื่อนาฝากเข้ าบัญชี
ออมทรัพย์เลขที่............................................................ของข้ าพเจ้ า หรื อนาฝากเข้ าบัญชีให้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฯ จากัด ( ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลภูมิพล อดุลย์เดช
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 049 - 2 - 18760 - 4 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด)
เพื่อชาระหนี ้ของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ค ้าประกัน ของ...........................................................................ผู้ก้ เู งินฉุกเฉิน
จนกว่าข้ าพเจ้ าจะหมดภาระผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินฯ จากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี ้ ทาขึ ้นด้ วยความสมัครใจของข้ าพเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบข้ อความและถ้ อยคา
ในหนังสือฉบับนี ้ทังหมดแล้
้
ว เห็นว่าถูกต้ องตรงตามเจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานสาคัญต่อหน้ าพยาน
(ลงชื่อ)............................................................ผู้ค ้าประกัน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์พยาน
(...........................................................)

