ที่

หนวยงาน

หนังสือนี้ใหไวเพื่อแสดงวา
รับราชการตํารวจสังกัด
ตําแหนง
อัตราเงินเดือน ระดับ
ขั้น
บาท (
เงินเดือน
เป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด เลขสมาชิก

อายุ

ป

) เงินเพิ่มพิเศษ
บาท
และขอรับรองวาบุคคลดังกลาว

ไมอยูระหวางการถูกฟ2องคดีเพง และอาญา
ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และสอบสวนทางวินัยรายแรง
อยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และสอบสวนทางวินัยรายแรง
ไมมีหนี้สินกับสถานบันการเงินอื่น
มีหนี้สินกับสถานบันการเงินอื่น ไดแก
- ธนาคาร
- ธนาคาร
- ธนาคาร

จํานวน
จํานวน
จํานวน

บาท
บาท
บาท

ไมสามารถชําระหนี้ใหกับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด ไดตรงตามหลักเกณฑ,
สามารถชําระหนี้ใหกับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด ไดตรงตามหลักเกณฑ,
ใหไว ณ วันที่

เดือน

พุทธศักราช
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่
เดือน

ผูรับรอง
)
พ.ศ.

เขียนที่
วันที่
เรื่อง ขอรับรองตนเองวาเป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด เพียงแหงเดียวเทานั้น
เรียน ประธานสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด (ผาน ผูจัดการฯ)
ดวยขาพเจา
เลขที่สมาชิก
กั บ สหก รณ, ฯ ชํ า ระเงิ น ใ นแต
สังกัดสมาชิกตางจังหวัด ไดยื่นเรื่องขอกูเงิน
ละงวด / เดือน โดยหักเงินเดือนของขาฯ ดังนั้นเพื่อป2องกันความเสียหายกรณีท่ีอาจทําใหไมสามารถเก็บ
ชําระหนี้เงินกูในแตละงวด / เดือน ใหแกสหกรณ,ฯ ไดนั้น
ขาพเจาฯ ขอรับรองตอคณะกรรมการสหกรณ,ฯ ไมไดเป*นสมาชิกสหกรณ,อื่นหรือกูเงินจาก
สหกรณ,อื่น ขาฯ สมัครใจเป*นสมาชิกและกูเงินกับสหกรณ,ออมทรัพย,ดํารวจเชียงใหม จํากัด แหงเดียวเทานั้น
หากคณะกรรมการสหกรณ, ฯ ไดตรวจสอบภายหลั ง พบวา ขาฯ ปกป> ด ขอเท็ จ จริ ง ดั ง กลาวขางตนให
คณะกรรมการสหกรณ,ฯ ดําเนินการบอกเลิกสัญญาเรียกคืนทั้งหมดและใชสิทธิดําเนินคดีกับขาฯ รวมถึง
ผูค้ําประกันไดทั นที โดยขาฯ จะไมโตแยงคัด คาน ถือวาขาฯผิด สั ญญาเงินกูที่ทํ าไวกับ สหกรณ,ฯ อันเป* น
สาระสําคัญของสัญญาเงินกูฉบับดังกลาว
ขาพเจาฯ ขอรับรองและยืนยันวาขอความดังกลาวขางตนเป*นจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อใหคณะกรรมการสหกรณ,ฯ โปรดพิจารณา

ลงชื่อ
(

ผูยืนยันขอเท็จจริง
)

ลงชื่อ
(

พยาน

ลงชื่อ
(

)
พยาน
)

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่
เรื่อง ขอรับรองการกูเงิน

โทร
วันที่
กับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด

เรียน คณะกรรมการเงินกูสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด (ผานผูจัดการสหกรณ,ฯ)
อางถึง ขอบังคับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด พ.ศ.2557 หมวด 5 สมาชิก ขอ 32.2.4
ดวย
ตําแหนง
สังกัด
ไดมายื่น
เป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด เลขทะเบียน
ขอกูเงิน
กับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด
ตามขอบังคับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด ที่อางถึงและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 มีมติกรณีการรับ
สมาชิ ก สหกรณ, จ ากหนวยงานอื่ น ๆ และตางสั ง กั ด ขอใหมี ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก ผู
ที่เขามากูเงิน
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อไมใหเกิดความ
เสียหายแกสหกรณ,ในภายหลังขึ้นได จึงตรวจสอบขอมูลของสมาชิกดังนี้
1. สมาชิกผูนี้ ปHจจุบันเป*นสมาชิกสหกรณ,ของสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด และ ไมเป*น
สมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,อื่นใด
2. สมาชิกผูนี้ไมไดกูเงินจากสหกรณ,ออมทรัพย,อื่นใด หรือสถาบันการเงินอื่นใด นอกจากสหกรณ,
ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด เทานั้น
3. สหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด ไดพิจารณาวา
ตําแหนง
สังกัด
เป* น สมาชิ ก สหกรณ, อ อมทรั พ ย, ตํ า รวจ
เชี ย งใหม จํ า กั ด และไดอนุ มั ติ ก ารขอกู เงิ น จากสหกรณ, ฯ แลว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ป2 อ งกั น มิ ใ หเกิ ด ความเสี ย หาย
ตอทางสหกรณ,ฯ ฝJายการเงินสังกัด
สามารถนํ ารายการหั ก เงิ นเดื อ น
ของ
สงสหกรณ, อ อมทรั พ ย, ตํ า รวจเชี ย งใหม จํ า กั ด
ผานระบบของกรมบัญชีกลางไต และขอรับรองขอความดังกลาวเป*นจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

)

(
หัวหนาสถานี

(
เจาหนาที่การเงินสังกัด

)

บันทึกขอความ
สวนราชการ
โทร
ที่
วันที่
เรื่อง กรณีกูเงินสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด กอนกําหนดและดํารงตําแหนงนอกหนวย
ภ.จว.เชียงใหม
เรียน หัวหนาสถานี
1. ขาพเจา
ตําแหนง
สังกัด
เป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด เลขทะเบียนที่
ไดขอกูเงิน
จากสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด
เป*นจํานวน
บาท และไดผอนจายมาแลวเป*นจํานวน
งวด
ขณะนี้ขาพเจา
ตําแหนง
สังกัด
มีความจําเป*นจะขอกูเงินเพิ่มกอนกําหนดเพื่อนําไป
2. ตามคําสั่ง ตร.ที่
ลงวันที่
แตงตั้งให
สังกัด
ดังนั้นเพื่อ ป2องกันความเสียหายกรณีท่ีจะทําใหไมสามารถชําระเงินกูของสหกรณ,ออมทรัพ ย,
ตํารวจเชียงใหม จํากัด ไดนั้น
ขาพเจา
ขอรับรองวาไมไดเป*นสมาชิกของสหกรณ,อ่ืน และ
ไมประสงค,จะเป*นสมาชิก หรือ กู เงินสหกรณ,อื่นนอกจากสหกรณ,อ อมทรั พ ย,ตํารวจเชียงใหม
จํากัดแหงเดียวเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ
(

)
สมาชิกผูกู

เรียน คณะกรรมการเงินกูสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด (ผานผูจัดการสหกรณ,ฯ)
ผูกูมีความจําเป*นทางการเงินเห็นควรอนุมัติ

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

โทร
วันที่

เรื่อง ขอรับรองการเป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด
เรียน หัวหนาสถานี

ตามคําสั่งของ
ตําแหนง

แตงตั้งใหขาพเจา
สังกัด

ดังนั้นเพื่อป2องกันความเสียหายกรณีที่อาจทําให

ไมสามารถชําระเงินกูของสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด ไดนั้น
ขาพเจา

ขอรับรองวาขาพเจาไมไดเป*นสมาชิกสหกรณ,อ่ืน

และไมประสงค,จะเป*นสมาชิกหรือกูเงินสหกรณ,อื่นนอกจากสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากั ด
แหงเดียวเทานั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ
(

)
สมาชิกผูกู

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

โทร
วันที่

เรื่อง รับรองการหักเงินเดือนของสมาชิกชําระหนีใ้ หแกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด ได
เรียน คณะกรรมการเงินกูสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด (ผานผูจัดการสหกรณ,ฯ)

1. ตามที่

ตําแหนง

ไดทําสัญญากูเงิน

จากสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม จํากัด แลวนั้น
ตําแหนง

2. ขาพเจา
ทําหนาที่การเงินสังกัด
ตําแหนง

สังกัด
สังกัด

ขอรับรองการหักเงินเดือนของ
สังกัด

เพื่ อ ชํ า ระหนี้ ใ หแกสหกรณ, อ อมทรั พ ย, ตํ า รวจ

เชียงใหม จํากัด ไดครบจํานวนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู

ของสหกรณ,ฯ

รับรองให ณ วันที่

ลงชื่อ
(
เจาหนาที่การเงินสภ.

)

