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คําขอกู	เงินสวัสดิการเครื่องใช	ในครัวเรือน 

สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชยีงใหม+ จํากัด 

เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�    

 วันท่ี 9  กุมภาพันธ�  2564    -- 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

ข*าพเจ*า                  ด.ต. เอ  มีเงิน              สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด    

เลขทะเบียนท่ี 9999 เสนอคําขอกู*เงินสวัสดิการอาวุธป0น เพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ

เชียงใหม� จํากัด โปรดพิจารณาดังต�อไปน้ี  

 ข*อ 1. ข*าพเจ*าขอกู*เงินสวัสดิการเคร่ืองใช*ในครัวเรือนจากสหกรณ� จํานวนเงิน   เว*นไว*ให*จนท.คิดคํานวณก�อน  บาท               

(    ) โดยจะนําไปใช*เพื่อ   ใช*จ�ายในครอบครัวเนื่องจากสถานการณ� COVID 19   --       

ราคา     บาท (      ) ซื้อจาก    -- 

 ข*อ 2. ในเวลาน้ีข*าพเจ*ารับราชการตํารวจในตําแหน�ง ผบ.หมู�        สังกัด สภ.เชียงใหม� - - 

อําเภอ/เขต   เมืองเชียงใหม�   จังหวัด    เชียงใหม�   เลขประจําตัวประชาชน 1-234-56789-10-1 ได*รับเงินได*รายเดือน 

(เงินเดือนเมื่อหักสะสมสําหรับข*าราชการออกแล*ว) 25,000.-    บาท ( สองหมื่นห*าพันบาทถ*วน        ) 

 ข*อ 3. ข*าพเจ*าขอส�งต*นเงินกู*เปFนงวดรายเดือนเท�ากัน เดือน/งวดละ      บาท (         ) 

เว*นแต�เดือน/งวดสุดท*าย พร*อมด*วยดอกเบ้ียในอัตราร*อยละ     5.00      ต�อปG เปFนจํานวน       เดือน/งวด ต้ังแต�

เดือนท่ีสหกรณ�  จ�ายเงินกู*ให* โดยวิธีหักเงินเดือนของข*าพเจ*าเพื่อชําระหน้ีเงินกู*ในแต�ละเดือน/งวดดังกล�าวข*างต*น 

 ข*อ 4. (เฉพาะในกรณีท่ีผู*ขอกู*เปFนสามีหรือภรรยา) ในการกู*เงินตามคําขอกู*น้ี ข*าพเจ*าได*รับอนุญาตของสามีหรือ

ภรรยา ซึ่งพร*อมท่ีจะทําคําอนุญาตให*ไว*เปFนหลักฐานในท*ายหนังสือกู*ด*วย 

 ข*อ 5. ข*าพเจ*าขอทําหนังสือให*ความยินยอมไว*กับส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีข*าพเจ*าสังกัดอยู�เพื่อเปFนการแสดง

เจตนาของข*าพเจ*าภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เพ่ิมมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติ

สหกรณ�  พ.ศ.2542 

 

 ด.ต. เอ  มีเงิน ผู*ขอกู* 

                   (         ด.ต. เอ  มีเงิน         ) 

รับท่ี       /  

วันท่ี        /         /  
 

หนังสือกู*ท่ี         /  

วันท่ี        /         /  

บัญชีเงินกู*ท่ี   

เบอร�โทรศัพท�ที่สามารถติดต�อได* 
ที่ทํางาน สภ.เชียงใหม�  
มือถือ 089-9999999       

เลขท่ีบัญชี  999-9-9-99999-9 

  



 

 

 

บันทึกการพิจารณาให	ความเห็นของผู	บังคับบัญชา 
       วันที่     -- 

ข*าพเจ*าได*พิจารณาตามความรู*เห็นและตามที่ได*สอบถามผู*กู*และผู*เกี่ยวข*องแล*ว (เห็นสมควรที่สหกรณ�ฯ จะให*เงินกู*

สมาชิกน้ีได*หรือไม�)  ไม�อยู�ในระหว�างการถูกฟPองร*องคดีแพ�งและคดีอาญา 

  ไม�อยู�ในระหว�างถูกการสอบสวนทางวินัย 

  ไม�อยู�ในระหว�างการยื่นขอลาออกจากราชการ เพื่อขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ 

  ผ�านการตรวจสอบหลักเกณฑ�เงินเดือนคงเหลือถูกต*อง 
 

เห็นควร ให	เงินกู	กับทางสหกรณ$ฯ ได	     --  -- 
    พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย� ตําแหน�ง   ผู*กํากับสถานีเชียงใหม�  -- 

   (  พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย�  ) 
 

         

 

สําหรับเจ	าหน	าท่ีสหกรณ$ 
รายการเกีย่วกับวงเงินของผู*กู* 

จํานวนเงิน  บาท (     ) 

เงินได*รายเดือน 
(บาท) 

มีค�าหุ*นอยู� 
(บาท) 

ต*นเงินกู*คงเหลือ 

สามัญ  
(บาท) 

ฉุกเฉิน  
(บาท) 

การศึกษาบุตร 
(บาท) 

สวัสดิการ  
(บาท) 

สวัสดิการ 
(กรณีพิเศษ) (บาท) 

       

หมายเหตุ  เคยผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหน้ีหรือขาดส�งเงินค�าหุ*นรายเดือนหรอืไม�    เคย      ไม�เคย 
   เจ*าหน*าที่ผู*ตรวจสอบ 

          (     ) 

บันทึกการวินิจฉัย 
เสนอ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชยีงใหม� จํากัด ในการประชุมครัง้ที ่      /     วันที ่    /      /---  

         มีมติดังน้ี  อนุมัติ  ไม�อนุมัติ 
    เจ*าหน*าที่ผู*ตรวจสอบ 

          (     ) 
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หนังสือกู	เงินสวัสดิการเครื่องใช	ในครัวเรือน 
สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชยีงใหม+ จํากัด 

ที ่        /    

เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�    

 วันที ่ 9  กุมภาพันธ�  2564    -- 

 ข*าพเจ*า  ด.ต. เอ  มีเงิน                       สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด    

เลขทะเบียนที่ 9999 รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน�ง ผบ.หมู�     สังกัด    สภ.เชียงใหม� - -                

แผนกหรือที่ทําการ  --กอง           สังกัด สภ.เชียงใหม�        อําเภอ/เขต   เมืองเชียงใหม�   
จังหวัด    เชียงใหม�   เลขประจําตัวประชาชน   1-234-56789-10-1   ที่อยู�ปSจจุบันเลขที่  99 ซอย 69        
ถนน ---  หมู�ที่     9       ตําบล/แขวง ช*างเผือก -  --อําเภอ/เขต         เมือง    จังหวัด      เชียงใหม� --    
เบอร�โทรศัพท� 089-9999999         ขอทําหนังสือกู*ไว*ต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เพื่อเปFนหลักฐานดังต�อไปน้ี 

 ข*อ 1. ข*าพเจ*าได*กู*เงินจากสหกรณ� เปFนจํานวน   เว*นไว*ให*จนท.คิดคํานวณก�อน   บาท (              ) 
           ข*อ 2. ข*าพเจ*าตกลงจะส�งคืนเงินกู*เปFนงวดรายเดือนเท�ากัน เดือน/งวดละ        บาท (  -- 
    ) พร*อมด*วยดอกเบี้ยตามข*อบังคับของสหกรณ�ฯ ตามระเบียบของสหกรณ�ฯ ว�าด*วยการให*เงินกู*และ
ดอกเบี้ยเงินกู* ตามมติของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ฯ ณ วันทําสัญญาฉบับน้ีในอัตราร*อยละ   5.00   ต�อปG รวมจํานวน
   เดือน/งวด เริ่มชําระเดือน/งวดแรก   พ.ศ.       งวดต�อไปทุก ๆ เดือนถัดไปจนกว�าจะ
ครบตามสัญญาดังกล�าวข*างต*น ทั้งน้ีข*าพเจ*ายินยอมให*ผู*บังคับบัญชาหรือเจ*าหน*าที่ผู*จ�ายเงินได*รายเดือนของข*าพเจ*าที่ได*รับ
มอบหมายจากสหกรณ� หักเงินได*รายเดือนของข*าพเจ*าตามจํานวนเงินงวด เพื่อชําระหน้ีค�างวดแก�สหกรณ� 

 ข*อ 3. ข*าพเจ*าสัญญาว�าจะนําเงินกู*ไปใช*เพื่อกิจการดังต�อไปน้ี คือ ใช*จ�ายในครอบครัวเนื่องจากสถานการณ� Covid19 
หากปรากฏต�อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ว�าผู*กู*นําเงินไปใช*ผิดความมุ�งหมายที่ให*กู*เงินในครั้งน้ีถือว�าข*าพเจ*าผิดนัดผิด
สัญญาอันถึงกําหนดต*องส�งคืนหน้ีทั้งหมด 

 ข*อ 4. ข*าพเจ*ายอมให*ถือว�าในกรณีใด ๆ ดังกล�าวในข*อบังคับของสหกรณ�ฯ พ.ศ.2557 ข	อ 40 การขาดจาก      
สมาชิกภาพ สมาชิกย�อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต�อไปน้ี (1) ตาย  (2) ลาออก  (3) เปFนคนไร*ความสามารถ หรือ

เสมือนไร*ความสามารถ  (4) ต*อคําพิพากษาให*ล*มละลาย  (5) ถูกให*ออกจากราชการหรืองานประจําตามข*อ 32 (2) ก             
(6) ถูกให*ออกจากสหกรณ�  (7) ขาดคุณสมบัติตามข*อ 31 เงินกู*น้ีเปFนอันถึงกําหนดส�งคืนโดยส้ินเชิงพร*อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิ
พักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให*ไว* 

 ข*อ 5. ข*าพเจ*ายอมรับผูกพันตามข*อบังคับของสหกรณ�ฯ พ.ศ.2557 ข	อ 36 และข	อ 37 ว�าถ*าข*าพเจ*าประสงค�จะขอ
ลาออก หรือย*าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือการรับโอนสมาชิกสหกรณ�อื่น หรือถูกออกจากราชการไม�ว�ากรณีใด ๆ 
ข*าพเจ*าจะต*องแจ*งเปFนหนังสือให*สหกรณ�ฯ ทราบ และจัดการชําระหน้ีสินซึ่งข*าพเจ*ามีอยู�ต�อสหกรณ�ให*เสร็จส้ินเสียก�อน 
 ข*อ 6. ข*าพเจ*าได*รับทราบและเข*าใจข*อบังคับของสหกรณ�ฯ พ.ศ.2557 และระเบียบสหกรณ�ฯ ว�าด*วยการให*กู*เงินและ
ดอกเบี้ยเงินกู* พ.ศ.2554 เปFนอย�างดีทุกประการแล*ว และหากข*าพเจ*าค*างส�งเงินงวดชําระหน้ี (ไม�ว�าต*นเงินหรือดอกเบี้ย) เปFนเวลา
ถึง 2 เดือนติดต�อกัน หรือผิดนัดการส�งเงินงวดชําระหน้ีดังว�าน้ันถึง 3 คราว สําหรับเงินกู*รายหน่ึง ๆ ถือว�าข*าพเจ*าผิดนัดผิดสัญญา
อันถึงกําหนดต*องส�งคืนหน้ีทั้งหมด กรณีข*าพเจ*าผิดนัดผิดสัญญาดังกล�าวข*างต*น หากสหกรณ�ใช*สิทธิคิดดอกเบี้ยกับข*าพเจ*า 
ข*าพเจ*ายินยอมให*สหกรณ�ใช*สิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร*อยละ 15 ต�อปG ของต*นเงินที่ผิดนัดจนกว�าจะชําระเงินเสร็จส้ิน 
 ถ*าข*าพเจ*าไม�จัดการชําระหน้ีสินให*เสร็จส้ินตามที่กล�าวข*างต*น ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จ�ายเงินหักเงินเดือนหรือ
ค�าจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข*าพเจ*าพึงได*รับจากทางราชการ หรือหน�วยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู� ทั้ง
ปSจจุบัน อนาคต หักเงินดังกล�าวชําระหน้ีต*นเงินพร*อมทั้งดอกเบี้ยส�งชําระหน้ีต�อสหกรณ�ให*เสร็จส้ินเสียก�อนได* ข*าพเจ*าได*แสดง
เจตนาของข*าพเจ*าภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ� (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เพ่ิมมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติ
สหกรณ� พ.ศ.2542 โดยได*ทําความยินยอมเปFนหนังสือไว*กับสหกรณ�ในวันน้ีเช�นกัน 
 

 ด.ต. เอ  มีเงิน ผู*ขอกู* 
                   (         ด.ต. เอ  มีเงิน         ) 

บัญชีเงินกู*ท่ี   



 

 

 

หนังสือกู*ฉบับน้ีทําไว* ณ วันซึ่งระบุข*างต*นและข*าพเจ*าได*ลงลายมือช่ือไว*เปFนสําคัญต�อหน*าพยาน 

              

ได*รับเงินจํานวน        บาท    ด.ต. เอ  มีเงิน      ผู*กู* 
ถูกต*องครบถ*วนแล*ว ณ วันท่ี ---- -   ( ด.ต. เอ  มีเงิน     ) 
 ด.ต. เอ  มีเงิน        ผู*กู*/ผู*รับเงิน    นาย ซี  อยู�สุข     พยาน 
( ด.ต. เอ  มีเงิน        )     ( นาย ซี  อยู�สุข     ) 
                    เจ*าหน*าท่ีการเงินสหกรณ�  นาย ดี  ดีมาก      พยาน 
(           )    ( นาย ดี  ดีมาก               ) 
                ผู*จัดการสหกรณ�   ด.ต. เอ  มีเงิน               ผู*เขียนกรอกข*อความ 
(           )    ( ด.ต. เอ  มีเงิน              ) 

      

คํายินยอมของคู+สมรส (ผู	กู	) 

เขียนท่ี สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด  

 วันท่ี 9  กุมภาพันธ�  2564   --- 

ข*าพเจ*า        นางทอง  มีเงิน         เลขประจําตัวประชาชน    1-234-56789-10-0    
เปFนคู�สมรสของ  ด.ต. เอ  มีเงิน        ได*อนุญาตให*  ด.ต. เอ  มีเงิน              --- 

เปFนผู*กู*ต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ตามหนังสือกู*เงินสวัสดิการเคร่ืองใช*ในครัวเรือนข*างต*นน้ี 

 

       นางทอง  มีเงิน                คู�สมรส 
( นางทอง  มีเงิน     ) 

       นาย ซี  อยู�สุข     พยาน 
( นาย ซี  อยู�สุข     ) 

       นาย ดี  ดีมาก      พยาน 
( นาย ดี  ดีมาก    ) 

       ด.ต. เอ  มีเงิน               ผู*เขียนกรอกข*อความ 
( ด.ต. เอ  มีเงิน              ) 

          

 

 รับรองว�าได*ตรวจบัตรประจําตัวและลายมือช่ือของผู*กู*และเห็นว�าหนังสือกู*เงินสวัสดิการเคร่ืองใช*ในครัวเรือนน้ีได*ทําขึ้น        
โดยถูกต*องแล*ว 

คู+สมรสของผู	กู	ได	ลงลายมือชื่อต+อหน	าข	าพเจ	า 

      พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย� -               
( พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย�  ) 
ตําแหน�ง     ผู*กํากับสถานีเชียงใหม� -

     

กรณี โสด / หย�า / หม*าย 
 

                  ผู*กู* 
(       ) 
 



 

 

 
หนังสือทายาทผู	มีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห$ของสํานักงานตํารวจแห+งชาติ 

ยินยอมให	นําเงินท่ีได	รับจากทางราชการชําระหน้ี 
สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชยีงใหม+ จํากัด 

เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�   

 วันท่ี  9  กุมภาพันธ�  2564  --- 

 ตามท่ี  ด.ต. เอ  มีเงิน                        สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด              

เลขทะเบียนท่ี 9999  ได*ย่ืนกู*เงินกับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ตามหนังสือกู*ท่ี    /  --         

ลงวันท่ี       จํานวนเงินกู*     บาท (                                         ) 

 ข*าพเจ*า 1) นางทอง  มีเงิน           เกี่ยวข*องเปFน ภรรยา   --- 

  2)              เกี่ยวข*องเปFน    ---

  3)             เกี่ยวข*องเปFน    --- 

  4)             เกี่ยวข*องเปFน    --- 

  5)             เกี่ยวข*องเปFน    --- 

ในฐานะทายาทผู*มีสิทธิได*รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห�ของสํานักงานตํารวจแห�งชาติของ นาย เอ  มีเงิน  --- 

และข*าพเจ*าได*มีหนังสือยินยอมฉบับน้ี เพื่อแสดงเจตนาว�าข*าพเจ*ายินยอมให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด       

นําเงินฌาปนกิจสงเคราะห�ท่ีข*าพเจ*าพึงจะได*รับจากทางราชการภายหลังจากท่ี นาย เอ  มีเงิน --   ถึงแก�กรรม

ชําระหน้ีให*แก�สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ตามจํานวนหน้ีท่ีค*างชําระในเวลาท่ีผู*กู*ถึงแก�กรรม 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของข*าพเจ*าเอง ได*ตรวจสอบข*อความและถ*อยคําในหนังสือน้ีท้ังหมด

แล*ว ตรงตามเจตนารมณ�ของข*าพเจ*าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว*เปFนสําคัญ 
 

  ด.ต. เอ  มีเงิน  ผู*กู*   นางทอง  มีเงิน  ทายาทผู*ยินยอม 

 ( ด.ต. เอ  มีเงิน  )  ( นางทอง  มีเงิน  ) 
 

     ทายาทผู*ยินยอม     ทายาทผู*ยินยอม 

 (    )  (    ) 
 

     ทายาทผู*ยินยอม     ทายาทผู*ยินยอม 

 (    )  (    ) 
 

  นาย ซี  อยู�สุข  พยาน   นาย ดี  ดีมาก  พยาน 

 ( นาย ซี  อยู�สุข  )  ( นาย ดี  ดีมาก  ) 
      

     ด.ต. เอ  มีเงิน               ผู*เขียนกรอกข*อความ 

    ( ด.ต. เอ  มีเงิน              ) 



 

 

 
หนังสือทายาทผู	มีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดยินยอมให	นําเงินท่ีได	รับจากทางราชการชําระหน้ี 

สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชยีงใหม+ จํากัด 
   เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�   

 วันท่ี  9  กุมภาพันธ�  2564  --- 

 ตามท่ี  ด.ต. เอ  มีเงิน                        สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด              

เลขทะเบียนท่ี 9999  ได*ย่ืนกู*เงินกับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ตามหนังสือกู*ท่ี    /  --         

ลงวันท่ี       จํานวนเงินกู*     บาท (                                         ) 

 ข*าพเจ*า 1) นางทอง  มีเงิน           เกี่ยวข*องเปFน ภรรยา   --- 

  2)              เกี่ยวข*องเปFน    --- 

  3)             เกี่ยวข*องเปFน    --- 

  4)             เกี่ยวข*องเปFน    --- 

  5)             เกี่ยวข*องเปFน    --- 

ในฐานะทายาทผู*มีสิทธิได*รับเงินบําเหน็จตกทอดของ        นาย เอ  มีเงิน ---และข*าพเจ*าได*มีหนังสือยินยอมฉบับน้ี 

เพื่อแสดงเจตนาว�าข*าพเจ*ายินยอมให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด นําเงินบําเหน็จตกทอดท่ีข*าพเจ*าพึงจะได*รับ

จากทางราชการภายหลังจากท่ี นาย เอ  มีเงิน--          ถึงแก�กรรม ชําระหน้ีให*แก�สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� 

จํากัด ตามจํานวนหน้ีท่ีค*างชําระในเวลาท่ีผู*กู*ถึงแก�กรรม 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของข*าพเจ*าเอง ได*ตรวจสอบข*อความและถ*อยคําในหนังสือน้ีท้ังหมด

แล*ว ตรงตามเจตนารมณ�ของข*าพเจ*าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว*เปFนสําคัญ 
 

  ด.ต. เอ  มีเงิน  ผู*กู*   นางทอง  มีเงิน  ทายาทผู*ยินยอม 

 ( ด.ต. เอ  มีเงิน  )  ( นางทอง  มีเงิน  ) 
 

     ทายาทผู*ยินยอม     ทายาทผู*ยินยอม 

 (    )  (    ) 
 

     ทายาทผู*ยินยอม     ทายาทผู*ยินยอม 

 (    )  (    ) 
 

  นาย ซี  อยู�สุข  พยาน   นาย ดี  ดีมาก  พยาน 

 ( นาย ซี  อยู�สุข  )  ( นาย ดี  ดีมาก  ) 
      

     ด.ต. เอ  มีเงิน               ผู*เขียนกรอกข*อความ 

    ( ด.ต. เอ  มีเงิน              ) 

 



 

 

 
หนังสือรับสภาพหน้ีเงินกู	 

เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�   

 วันท่ี  9  กุมภาพันธ�  2564  --- 

 ข*าพเจ*า  ด.ต. เอ  มีเงิน                        สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด              
เลขทะเบียนท่ี 9999  และข*าพเจ*า  นางทอง  มีเงิน   ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู*กู*ข*าพเจ*าท้ังสอง
ตกลงยินยอมทําหนังสือรับสภาพหน้ีไว*ต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ดังต�อไปน้ี  
 ข*อ 1.  ข*าพเจ*ากับสหกรณ�ได*พร*อมกันสอบทานหน้ีเงินกู*ระหว�างสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด กับ ผู*กู* 
ตามสัญญากู*ดังน้ี 
(1) ตามหนังสือกู*เงิน                 ท่ี       /            ลงวันท่ี     ต*นเงินกู*เดิม            บาท 
(      )  
(2) ตามหนังสือกู*เงิน                 ท่ี       /            ลงวันท่ี     ต*นเงินกู*เดิม            บาท 
(      ) 
(3) ตามหนังสือกู*เงิน                 ท่ี       /            ลงวันท่ี     ต*นเงินกู*เดิม            บาท 
(      ) 
 ข*าพเจ*ายอมรับว�าจํานวนหน้ีต*นเงินตามหนังสือกู*ข*างต*นพร*อมด*วยดอกเบ้ีย ผู*กู*ยังมีหน้ีคงค*างชําระอยู�รวมเปFนเงิน
ท้ังสิ้น           บาท (       ) เปFนการถูกต*องแล*ว 
 ข*อ 2. หลังจากผู*กู*ถึงแก�กรรมข*าพเจ*าในฐานะทายาทของผู*กู* มีสิทธิได*รับเงินตามเงื่อนไขของสหกรณ�ฯ ดังน้ี 
(1) หุ*นสะสม   จํานวน   บาท (          ) 
(2) เงินทุนสวัสดิการ  จํานวน   บาท (          ) 
(3) เงินสงเคราะห�ศพ  จํานวน   บาท (          ) 
(4) เงินบริจาคสมทบฯ  จํานวน   บาท (          ) 
            รวมเปFนเงินท้ังสิ้น   บาท (          ) 
 ข*อ 3. เมื่อนําจํานวนหน้ีค*างชําระของผู*กู*ตามข*อ 1. มาหักกลบลบหน้ีกับเงินท่ีทายาทของผู*กู*จะได*รับจากสหกรณ�ฯ 
ตามข*อ 2. แล*วยังคงเหลือภาระหน้ีสินท่ีข*าพเจ*าจะต*องชําระให*แก�สหกรณ�ฯ อีกจํานวน             บาท 
(          ) 
 ข*อ 4. ข*าพเจ*าในฐานะทายาทโดยธรรมของผู*กู*ยินยอมรับสภาพหน้ีในหน้ีสินของผู*กู*ท่ีคงเหลือตามหนังสือกู*ตาม   
ข*อ 3. และจะชําระหน้ีดังกล�าวคืนให*แก�สหกรณ�ฯ จนเสร็จสิ้น 
 เพื่อเปFนหลักฐานในการทําหนังสือรับสภาพหน้ีเงินกู*ฉบับน้ี จึงได*ลงลายมือช่ือไว*ต�อหน*าพยานเปFนสําคัญ 

 ด.ต. เอ  มีเงิน  ผู*กู*   นางทอง  มีเงิน            ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู*กู* 

( ด.ต. เอ  มีเงิน  )  ( นางทอง  มีเงิน  ) 

      ท่ีอยู�  99  ซอย   69   หมู�ที่  9   ตําบล   ช*างเผือก   

      อําเภอ   เมือง   จังหวัด   เชียงใหม�  

      เบอร�โทรศัพท� 088-8888888 ---- 
 

 นาย ซี  อยู�สุข  พยาน   นาย ดี  ดีมาก  พยาน 

( นาย ซี  อยู�สุข  )  ( นาย ดี  ดีมาก  ) 



 

 

 
(สําหรับผู	กู	) 

หนงัสือยินยอมให	ส+วนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด 

     เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�   

 วันท่ี  9  กุมภาพันธ�  2564  --- 

 ข*าพเจ*า  ด.ต. เอ  มีเงิน                        สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด              

เลขทะเบียนที่ 9999  รับราชการตํารวจในตําแหน�ง ผบ.หมู�     สังกัด       สภ.เชียงใหม�    

อําเภอ/เขต       เมืองเชียงใหม� จังหวัด    เชียงใหม�   เลขประจําตัวประชาชน   1-234-56789-10-1    
ที่อยู�ปSจจุบันเลขที่  99 ซอย 69        ถนน ---  หมู�ที่     9       ตําบล/แขวง ช*างเผือก -  -- 
อําเภอ/เขต เมือง    จังหวัด      เชียงใหม�  เบอร�โทรศัพท� 089-9999999         มีความประสงค�ให*ส�วน
ราชการหรือหน�วยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู�หักเงิน และนําส�งเงินให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ที่ข*าพเจ*าเปFนสมาชิก 
จึงมีหนังสือให*ความยินยอมฉบับน้ีไว*กับส�วนราชการหรือหน�วยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู� ทั้งปSจจุบัน อนาคต เพื่อเปFนการแสดงเจตนา
ของข*าพเจ*าภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ� (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เพ่ิมมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ.
2542 ดังน้ี 
 ข*อ 1. ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จ�ายเงินหักเงินเดือน ค�าจ*าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข*าพเจ*าพึงได*รับจากทางราชการหรือหน�วยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู� ทั้งปSจจุบัน อนาคต ตามจํานวนที่สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด ได*แจ*งให*ในแต�ละเดือน และส�งชําระหน้ี ชําระค�าหุ*น หรือเงินอื่นใดแล*วแต�กรณี ให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด แทนข*าพเจ*าทุกเดือนหรือทุกครั้งแล*วแต�กรณี 
 ข*อ 2.  กรณีข*าพเจ*าพ*นจากการเปFนข*าราชการหรือลูกจ*าง และได*รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ข*าพเจ*ายินยอมให*
เจ*าหน*าที่ผู*จ�ายเงินของส�วนราชการหรือหน�วยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู� หักจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข*าพเจ*า
พึงได*รับจากทางราชการตามข*อ 1. ตามจํานวนที่สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ได*แจ*ง และให*ส�งเงินจํานวนดังกล�าว
น้ันให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด แทนข*าพเจ*าทุกเดือนหรือทุกครั้งแล*วแต�กรณี 
 ข*อ 3. การหักเงินเดือน ค�าจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด ไม�ว�ากรณีใด ๆ ตามข*อ 1. และข*อ 2. 
เม่ือได*หักชําระหน้ีแก�ทางราชการแล*ว (ถ*ามี) ข*าพเจ*ายินยอมให*หักเงินดังกล�าวส�งชําระหน้ีให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� 
จํากัด ก�อนเปFนอันดับแรก 
 ข*อ 4. หนังสือยินยอมให*หักเงินตามข*อ 3. น้ีให*มีผลต้ังแต�บัดน้ีเปFนต*นไป และข*าพเจ*าทราบว�ามิอาจจะถอนคืนหนังสือ
ยินยอมน้ีไม�ว�าทั้งหมดหรือบางส�วนได* จนกว�าหน้ีหรือภาระผูกพันหน้ีที่ข*าพเจ*ามีต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด น้ัน
ระงับส้ินไป 
 ข*อ 5. ในกรณีที่ข*าพเจ*าต*องเปล่ียนแปลงส�วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส�วนราชการอื่น หรือหน�วยงานของรัฐ 
หรือองค�กรปกครองส�วนท*องถิ่น ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จ�ายเงินของส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครอง
ส�วนท*องถิ่นแห�งใดแห�งหน่ึงที่ข*าพเจ*าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน ค�าจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันที่ข*าพเจ*ามีสิทธไิด*รับจากทางราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส�วนท*องถิ่นแล*วแต�กรณี เพื่อส�งชําระ
หน้ี ชําระค�าหุ*น หรือเงินอื่นใดให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด แทนข*าพเจ*าได*ทุกเดือน และข*าพเจ*าสัญญาว�าจะถือ
ปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแต�สหกรณ�ได*มีหนังสือแจ*งให*ส�วนราชการ หรือหน�วยงานของรัฐ หรือ
องค�กรปกครองส�วนท*องถิ่นที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู� เพื่อดําเนินการดังกล�าวแทนข*าพเจ*าก็เปFนการเพียงพอแล*ว 

 ด.ต. เอ  มีเงิน ผู*กู* 

            ( ด.ต. เอ  มีเงิน    ) 



 

โปรดพลกิด	านหลัง  

 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของข*าพเจ*าเอง ได*ตรวจสอบข*อความและถ*อยคําในหนังสือน้ีท้ังหมด

แล*วตรงตามเจตนารมณ�ของข*าพเจ*าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว*เปFนสําคัญ       

 

      ด.ต. เอ  มีเงิน                 ผู*กู*/ผู*ให*ความยินยอม 

( ด.ต. เอ  มีเงิน      ) 

 

      นาย ซี  อยู�สุข  พยาน 

     ( นาย ซี  อยู�สุข  )  

  

      นาย ดี  ดีมาก  พยาน 

     ( นาย ดี  ดีมาก  ) 

  

 

 ด.ต.รวย  ทองมี      เจ*าหน*าท่ีการเงินต*นสังกัด 

( ด.ต.รวย  ทองมี    ) 

 

ผู	กู	ให	ความยินยอมได	ลงลายมือชื่อต+อหน	าข	าพเจ	า ผู	บังคับบัญชาต	นสังกัด 

 พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย� -               
( พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย�  ) 

ตําแหน�ง     ผู*กํากับสถานีเชียงใหม� - 

 

 

 

 

  



 

โปรดพลกิด	านหลัง  

 
หนังสือคํ้าประกัน สําหรับเงินกู	สวัสดิการเครื่องใช	ในครัวเรือน 

สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชยีงใหม+ จํากัด 
สัญญากู*สวัสดกิาร เคร่ืองใช*ในครัวเรือน ท่ี              /     ลงวันท่ี    

ช่ือผู*ค้ําประกัน ด.ต.บี  ซื่อสัตย�   

เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�   

 วันท่ี  9  กุมภาพันธ�  2564  --- 

 ข*าพเจ*า  ด.ต.บี  ซื่อสัตย�                       สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด              
เลขทะเบียนท่ี 12345  รับราชการตํารวจในตําแหน�ง ผบ.หมู�     สังกัด       สภ.เชียงใหม�    

อําเภอ/เขต       เมืองเชียงใหม� จังหวัด    เชียงใหม�   เลขประจําตัวประชาชน   1-234-56789-10-1    
ที่อยู�ปSจจุบันเลขที่  69 ซอย 4        ถนน ---  หมู�ที่     9       ตําบล/แขวง ช*างเผือก -  -- 

อําเภอ/เขต เมือง    จังหวัด      เชียงใหม�  เบอร�โทรศัพท� 088-88999999         ขอทําหนังสือค้ําประกันไว*
ต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เพื่อเปFนหลักฐานสําคัญดังต�อไปน้ี 

 ข*อ 1. เนื่องจาก  ด.ต. เอ  มีเงิน         เปFนสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

ได*ทําสัญญากู*ยืมเงินตามสัญญาเลขท่ี            /   เมื่อวันท่ี     จํานวนเงิน            บาท 

(      ) อันเปFนลักษณะมูลหน้ีกู*ยืมกับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

จํานวนเงินท่ีข*าพเจ*าค้ําประกัน           บาท (     ) กําหนดระยะเวลาท่ี

ข*าพเจ*าค้ําประกันเปFนเวลา     เดือน/งวด ข*าพเจ*ายอมค้ําประกันปฏิบัติตามข*อผูกพันดังกล�าวข*างต*นทุกประการ 

หากผู*กู*ผิดนัดไม�ชําระหน้ีหรือกระทําการใด ๆ เปFนเหตุให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ไม�ได*รับชําระหน้ีดังกล�าว

น้ัน ข*าพเจ*าขอรับผิดร�วมกับผู*ค้ําประกันรายอื่นตามคําเสนอค้ําประกันในคําขอกู*เงินของผู*กู* ข*าพเจ*ายินยอมค้ําประกันเพื่อ

ชําระหน้ีเงินกู*ดังกล�าว รวมท้ังดอกเบ้ียค�าสินไหมทดแทนและค�าอุปกรณ�อื่น ๆ เกี่ยวกับหน้ีเงินกู*รายน้ี ให*แก�สหกรณ�ออมทรัพย�

ตํารวจเชียงใหม� จํากัด จนเต็มจํานวน 

 ข*อ 2. ในกรณีผู*กู*ผิดนัดผิดสัญญา ให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด มีหนังสือบอกกล�าวไปยังข*าพเจ*า

ตามภูมิลําเนาท่ีข*าพเจ*าได*ให*ไว*ในขณะทําสัญญาค้ําประกันดังกล�าวข*างต*นภายในกําหนด 60 วัน นับแต�วันท่ีผู*กู*ผิดนัดผิด

สัญญา โดยข*าพเจ*าผู*ค้ําประกันจะต*องรับผิดในดอกเบ้ียอัตราร*อยละ 15 ต�อปG ของต*นเงินท่ีผู*กู*ผิดนัดรวมท้ังค�าสินไหมทดแทน

และค�าอุปกรณ�อื่น ๆ เกี่ยวกับหน้ีเงินกู* ราย น้ี ให*แก�สหกรณ�ออมทรัพย� ตํารวจเชียงใหม�  จํากัด จนเต็มจํานวน 

 ข*อ 3. ในกรณีท่ีข*าพเจ*าต*องชําระหน้ีสินให*แก�สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด แทนผู*กู* ข*าพเจ*ายินยอม

และขอร*องให*ผู*บังคับบัญชาหรือเจ*าหน*าท่ีผู*จ�ายเงินได*รายเดือนของข*าพเจ*าท่ีได*รับมอบหมายหักเงินได*รายเดือนของข*าพเจ*า

ตามจํานวนซึ่งข*าพเจ*าต*องชําระหน้ีต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ด*วย ข*าพเจ*าได*แสดงเจตนาของข*าพเจ*า

ภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เพ่ิมมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ.2542 

โดยได*ทําความยินยอมเปFนหนังสือไว*กับสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ในวันน้ีเช�นกัน 

           ด.ต.บี  ซื่อสัตย� ผู*ค้ําประกัน 

              ( ด.ต.บี  ซื่อสัตย�          ) 

หนังสือกู*ที ่             /  

ชื่อผู*กู* ด.ต. เอ  มีเงิน   

ทะเบียนผู*ค้ําประกัน 

เล�มที ่  หน*า   



 

 

หนังสือค้ําประกันน้ีทําไว* ณ วันซึ่งระบุข*างต*นและข*าพเจ*าได*ลงลายมือช่ือไว*เปFนสําคัญต�อหน*าพยาน 

              

 ผู	ค้ําประกันได	ลงลายมือชื่อต+อหน	าข	าพเจ	า   ด.ต.บี  ซื่อสัตย�      ผู*ค้ําประกัน 

 ผู	บังคับบัญชาต	นสงักัด    ( ด.ต.บี  ซื่อสัตย�     ) 

 พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย�     นาย ซี  อยู�สุข     พยาน 

( พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย�  )  ( นาย ซี  อยู�สุข     ) 

ตําแหน�ง  ผู*กํากับสถานีเชยีงใหม�    นาย ดี  ดีมาก      พยาน 

       ( นาย ดี  ดีมาก               ) 

    ด.ต.บี  ซื่อสัตย�               ผู*เขียนกรอกข*อความ 

       ( ด.ต.บี  ซื่อสัตย�              )  

    
 

คํายินยอมของคู+สมรส (ผู	คํ้าประกัน) 

เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�   

 วันท่ี  9  กุมภาพันธ�  2564  --- 

ข*าพเจ*า        นางสาวหวาน   ซื่อสัตย�         เลขประจําตัวประชาชน 1-234-12345-10-1    

เปFนคู�สมรสของ        ด.ต.บี  ซื่อสัตย�        ได*อนุญาตให*  ด.ต.บี  ซื่อสัตย�                --- 

เปFนผู*ค้ําประกันต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ตามหนังสือค้ําประกัน สําหรับเงินกู*สวัสดิการเคร่ืองใช*ใน

ครัวเรือน ข*างต*นน้ี 

       นางสาวหวาน   ซื่อสัตย�       คู�สมรส 

( นางสาวหวาน   ซื่อสัตย�      ) 

       นาย ซี  อยู�สุข     พยาน 

( นาย ซี  อยู�สุข     ) 

       นาย ดี  ดีมาก      พยาน 

( นาย ดี  ดีมาก    ) 

       ด.ต.บี  ซื่อสัตย�               ผู*เขียนกรอกข*อความ 

( ด.ต.บี  ซื่อสัตย�              ) 

        
 

รับรองว�าได*ตรวจบัตรประจําตัวและลายมือช่ือของผู*ค้ําประกันและเห็นว�าหนังสือค้ําประกัน สําหรับเงินกู*สวัสดิการ

เคร่ืองใช*ในครัวเรือน น้ีได*ทําขึ้นโดยถูกต*องแล*ว 

                      เจ*าหน*าท่ีสหกรณ� 

(                ) 

 / /  

       กรณี โสด / หย�า / หม*าย 
 

                     ผู*ค้ําประกัน 
(          ) 
 



 

โปรดพลกิด	านหลัง  

(สําหรับผู	ค้ําประกัน) 
 

หนังสือยินยอมให	ส+วนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด 

     เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�   

 วันท่ี  9  กุมภาพันธ�  2564  --- 

 ข*าพเจ*า  ด.ต.บี  ซื่อสัตย�                        สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด              
เลขทะเบียนท่ี 12345  รับราชการตํารวจในตําแหน�ง ผบ.หมู�     สังกัด       สภ.เชียงใหม�    

อําเภอ/เขต       เมืองเชียงใหม� จังหวัด    เชียงใหม�   เลขประจําตัวประชาชน   1-234-56789-10-1    
ที่อยู�ปSจจุบันเลขที่  69 ซอย 4        ถนน ---  หมู�ที่     9       ตําบล/แขวง ช*างเผือก -  -- 

อําเภอ/เขต เมือง    จังหวัด      เชียงใหม�  เบอร�โทรศัพท� 088-88999999         มีความประสงค�ให*ส�วน
ราชการหรือหน�วยงานท่ีข*าพเจ*าสังกัดอยู�หักเงิน และนําส�งเงินให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ท่ีข*าพเจ*าเปFน
สมาชิก จึงมีหนังสือให*ความยินยอมฉบับน้ีไว*กับส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีข*าพเจ*าสังกัดอยู� ท้ังปSจจุบัน อนาคต เพื่อเปFน
การแสดงเจตนาของข*าพเจ*าภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ� (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เพ่ิมมาตรา 42/1 
พระราชบัญญัติสหกรณ� พ.ศ.2542 ดังน้ี 
 ข*อ 1. ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าท่ีผู*จ�ายเงิน หักเงินเดือน ค�าจ*าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ี
ข*าพเจ*าพึงได*รับจากทางราชการหรือหน�วยงานท่ีข*าพเจ*าสังกัดอยู� ท้ังปSจจุบัน อนาคต ตามจํานวนท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด ได*แจ*งให*ในแต�ละเดือน และส�งชําระหน้ี ชําระค�าหุ*น หรือเงินอื่นแล*วแต�กรณี ให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด แทนข*าพเจ*าทุกเดือนหรือทุกคร้ังแล*วแต�กรณี 
 ข*อ 2.  กรณีข*าพเจ*าพ*นจากการเปFนข*าราชการหรือลูกจ*าง และได*รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ข*าพเจ*า
ยินยอมให*เจ*าหน*าท่ีผู*จ�ายเงินของส�วนราชการหรือหน�วยงานท่ีข*าพเจ*าสังกัดอยู� หักจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงิน
อื่นใดท่ีข*าพเจ*าพึงได*รับจากทางราชการตามข*อ 1. ตามจํานวนท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ได*แจ*ง และให*ส�ง
เงินจํานวนดังกล�าวน้ันให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด แทนข*าพเจ*าทุกเดือนหรือทุกคร้ังแล*วแต�กรณี 
 ข*อ 3. การหักเงินเดือน ค�าจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด ไม�ว�ากรณีใด ๆ ตามข*อ 1. และข*อ 
2. เมื่อได*หักชําระหน้ีแก�ทางราชการแล*ว (ถ*ามี) ข*าพเจ*ายินยอมให*หักเงินดังกล�าวส�งชําระหน้ีให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด ก�อนเปFนอันดับแรก 
 ข*อ 4. หนังสือยินยอมให*หักเงินตามข*อ 3. น้ีให*มีผลต้ังแต�บัดน้ีเปFนต*นไป และข*าพเจ*าทราบว�ามิอาจจะถอนคืน
หนังสือยินยอมน้ีไม�ว�าท้ังหมดหรือบางส�วนได* จนกว�าหน้ีหรือภาระผูกพันหน้ีท่ีข*าพเจ*ามีต�อสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� 
จํากัด น้ันระงับสิ้นไป 
 ข*อ 5. ในกรณีท่ีข*าพเจ*าต*องเปลี่ยนแปลงส�วนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส�วนราชการอื่น หรือหน�วยงานของ
รัฐ หรือองค�กรปกครองส�วนท*องถิ่น ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าท่ีผู*จ�ายเงินของส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ หรือองค�กร
ปกครองส�วนท*องถิ่นแห�งใดแห�งหน่ึงท่ีข*าพเจ*าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน ค�าจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันท่ีข*าพเจ*ามีสิทธิได*รับจากทางราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส�วนท*องถิ่นแล*วแต�
กรณี เพื่อส�งชําระหน้ี ชําระค�าหุ*น หรือเงินอื่นใดให*สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด แทนข*าพเจ*าได*ทุกเดือน และ
ข*าพเจ*าสัญญาว�าจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแต�สหกรณ�ได*มีหนังสือแจ*งให*ส�วนราชการ 
หรือหน�วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส�วนท*องถิ่นท่ีข*าพเจ*าสังกัดอยู� เพื่อดําเนินการดังกล�าวแทนข*าพเจ*าก็เปFนการ
เพียงพอแล*ว 

 ด.ต.บี  ซื่อสัตย� ผู*คํ้าประกัน 

            ( ด.ต.บี  ซื่อสัตย�         ) 



 

 

 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของข*าพเจ*าเอง ได*ตรวจสอบข*อความและถ*อยคําในหนังสือน้ีท้ังหมด

แล*วตรงตามเจตนารมณ�ของข*าพเจ*าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว*เปFนสําคัญ       

 

      ด.ต.บี  ซื่อสัตย�                ผู*ค้ําประกัน/ผู*ให*ความยินยอม 

( ด.ต.บี  ซื่อสัตย�     ) 

 

      นาย ซี  อยู�สุข  พยาน 

     ( นาย ซี  อยู�สุข  )  

  

      นาย ดี  ดีมาก  พยาน 

     ( นาย ดี  ดีมาก  ) 

 

 ด.ต.รวย  ทองมี      เจ*าหน*าท่ีการเงินต*นสังกัด 

( ด.ต.รวย  ทองมี    ) 

 

ผู	ค้ําประกัน/ผู	ให	ความยินยอมได	ลงลายมือชื่อต+อหน	าข	าพเจ	า ผู	บังคับบัญชาต	นสังกัด 

 พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย� -               
( พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย�  ) 

ตําแหน�ง     ผู*กํากับสถานีเชียงใหม� - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

เขียนท่ี  สภ.เชียงใหม�   

  วันท่ี  9  กุมภาพันธ�  2564  --- 

เร่ือง   ตรวจสอบเงินเดือน ข*าราชการตํารวจ 
เรียน  ผู*จัดการสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
 ข*าพเจ*า  ด.ต.รวย  ทองมี   ตําแหน�ง   เจ*าหน*าท่ีการเงิน   สังกัด  สภ.เชียงใหม� -- 
อําเภอ/เขต     เมืองเชียงใหม�    จังหวัด  เชียงใหม�  ได*ทําการตรวจสอบหลักฐานการรับและจ�ายเงินเดือน             
ของ ด.ต. เอ  มีเงิน       สมาชิกแห�งสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เลขทะเบียนท่ี  9999   - 
 ได*รับอัตราเงินเดือน 25,000     บาท 
 เงินอื่นท่ีได*รับเพ่ิม       บาท 
 รวมรับ  25,000     บาท 
 มีรายการหักดังต�อไปน้ี 

1. ฌาปนกิจ ประเภทสามัญ    บาท 
2.  ฌาปนกิจ ประเภทสมทบ    บาท 
3.  กบข.       บาท 
4.  อื่น ๆ (4.1)       บาท 
  (4.2)       บาท 
  (4.3)       บาท 

  รวมเงินเดือนเหลือสุทธิ     บาท 

ตรวจสอบ ณ วันท่ี     9 เดือน กุมภาพันธ�        พ.ศ.   2564   

 ข	าพเจ	าขอรับรองว+า ข	อความดังกล+าวข	างต	นถูกต	องเปDนความจริงทุกประการ 

      ด.ต.รวย  ทองมี  --               
( ด.ต.รวย  ทองมี     ) 

  ตําแหน�ง เจ*าหน*าท่ีการเงิน    สภ.เชียงใหม� -- 
 

 ผู	บังคับบัญชา/หวัหน	าหน+วย 

      พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย� -               
     ( พ.ต.อ.วินัยดี  ซื่อสัตย�  ) 
     ตําแหน�ง     ผู*กํากับสถานีเชียงใหม� - 
 
กู*เงิน    บาท ชําระแบบ  � ธนาคาร  � สหกรณ� 
เงินต*น    บาท จํานวน     งวด 
ดอกเบ้ีย    บาท 
หุ*น    บาท 
หน้ีสินอื่น ๆ    บาท 
รวม    บาท 
เงินเดือนคงเหลือ   บาท 


