COVID 19
รับที่
วันที่

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได*
ที่ทํางาน สภ.เชียงใหม
มือถือ 089-9999999

/
/

หนังสือกู*ที่
วันที่
/
บัญชีเงินกู*ที่

/
/
/

คําขอกูเงินสวัสดิการเครื่องใชในครัวเรือน
สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด
เลขที่บัญชี

999-9-9-99999-9

เขียนที่
วันที่

สภ.เชียงใหม

9 กุมภาพันธ 2564

--

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
ด.ต. เอ มีเงิน

ข*าพเจ*า
เลขทะเบียนที่

สมาชิ ก แหงสหกรณออมทรั พ ยตํ า รวจเชี ย งใหม จํ า กั ด

9999 เสนอคําขอกู*เงินสวัสดิการอาวุธป0น เพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจ

เชียงใหม จํากัด โปรดพิจารณาดังตอไปนี้
(

) โดยจะนําไปใช*เพื่อ ใช*จายในครอบครัวเนื่องจากสถานการณ COVID 19

--

ราคา

บาท (

--

) ซื้อจาก

ข*อ 2. ในเวลานี้ข*าพเจ*ารับราชการตํารวจในตําแหนง 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 (

ข*อ 3. ข*าพเจ*าขอสงต*นเงินกู*เปFนงวดรายเดือนเทากัน เดือน/งวดละ
เว*นแตเดือน/งวดสุดท*าย พร*อมด*วยดอกเบี้ยในอัตราร*อยละ

5.00

สองหมื่นห*าพันบาทถ*วน
บาท (

ตอปG เปFนจํานวน

)
)

เดื อ น/งวด ตั้ ง แต

เดือนที่สหกรณ จายเงินกู*ให* โดยวิธีหักเงินเดือนของข*าพเจ*าเพื่อชําระหนี้เงินกู*ในแตละเดือน/งวดดังกลาวข*างต*น
ข*อ 4. (เฉพาะในกรณีที่ผู*ขอกู*เปFนสามีหรือภรรยา) ในการกู*เงินตามคําขอกู*นี้ ข*าพเจ*าได*รับอนุญาตของสามีหรือ
ภรรยา ซึ่งพร*อมที่จะทําคําอนุญาตให*ไว*เปFนหลักฐานในท*ายหนังสือกู*ด*วย
ข*อ 5. ข*าพเจ*าขอทําหนังสือให*ความยินยอมไว*กับสวนราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยูเพื่อเปFนการแสดง
เจตนาของข*าพเจ*าภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เพิ่มมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2542

(

ด.ต. เอ มีเงิน

ผู*ขอกู*

ด.ต. เอ มีเงิน

)

โปรดพลิกดานหลัง 

ด.ต. เอ มีเงิน

ด.ต. เอ มีเงิน

ข*อ 1. ข*าพเจ*าขอกู*เงินสวัสดิการเครื่องใช*ในครัวเรือนจากสหกรณ จํานวนเงิน เว*นไว*ให*จนท.คิดคํานวณกอน บาท

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
วันที่
-ข*าพเจ*าได*พิจารณาตามความรู*เห็นและตามที่ได*สอบถามผู*กู*และผู*เ กี่ยวข*องแล*ว (เห็นสมควรที่สหกรณฯ จะให*เงินกู*
สมาชิกนี้ได*หรือไม)
 ไมอยูในระหวางการถูกฟPองร*องคดีแพงและคดีอาญา
 ไมอยูในระหวางถูกการสอบสวนทางวินัย
 ไมอยูในระหวางการยื่นขอลาออกจากราชการ เพื่อขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ
 ผานการตรวจสอบหลักเกณฑเงินเดือนคงเหลือถูกต*อง
เห็นควร

ใหเงินกูกับทางสหกรณ$ฯ ได
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
(
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย

-ตําแหนง ผู*กํากับสถานีเชียงใหม
)

---

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ$

เงินได*รายเดือน
(บาท)

จํานวนเงิน
มีคาหุ*นอยู
(บาท)

รายการเกีย่ วกับวงเงินของผู*กู*
บาท (
ต*นเงินกู*คงเหลือ
สามัญ
ฉุกเฉิน
การศึกษาบุตร
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้หรือขาดสงเงินคาหุ*นรายเดือนหรือไม

)
สวัสดิการ
(บาท)

 เคย

(
เสนอ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ในการประชุมครัง้ ที่
/
มีมติดังนี้  อนุมัติ
(

สวัสดิการ
(กรณีพิเศษ) (บาท)

 ไมเคย
เจ*าหน*าที่ผู*ตรวจสอบ
)
บันทึกการวินิจฉัย
วันที่ / /-- ไมอนุมัติ
เจ*าหน*าที่ผู*ตรวจสอบ
)

บัญชีเงินกู*ที่

สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด
ที่
/
เขียนที่
สภ.เชียงใหม
วันที่
9 กุมภาพันธ 2564
-ข*าพเจ*า
ด.ต. เอ มีเงิน
สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
เลขทะเบียนที่ 9999
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง
ผบ.หมู
สังกัด สภ.เชียงใหม --กอง
สังกัด
สภ.เชียงใหม
อําเภอ/เขต เมืองเชียงใหม
แผนกหรือที่ทําการ
จังหวัด เชียงใหม เลขประจําตัวประชาชน 1-234-56789-10-1 ที่อยูปSจจุบันเลขที่ 99
ซอย 69
ถนน --- หมูที่ 9
ตําบล/แขวง ช*างเผือก - --อําเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด เชียงใหม
-เบอรโทรศัพท 089-9999999
ขอทําหนังสือกู*ไว*ตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด เพื่อเปFนหลักฐานดังตอไปนี้
ข*อ 1. ข*าพเจ*าได*กู*เงินจากสหกรณ เปFนจํานวน เว*นไว*ให*จนท.คิดคํานวณกอน บาท (
)
ข*อ 2. ข*าพเจ*าตกลงจะสงคืนเงินกู*เปFนงวดรายเดือนเทากัน เดือน/งวดละ
บาท (
-) พร*อมด*วยดอกเบี้ยตามข*อบังคับของสหกรณฯ ตามระเบียบของสหกรณฯ วาด*วยการให*เงินกู*และ
ดอกเบี้ยเงินกู* ตามมติของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ณ วันทําสัญญาฉบับนี้ในอัตราร*อยละ 5.00 ตอปG รวมจํานวน
เดือน/งวด เริ่มชําระเดือน/งวดแรก
พ.ศ.
งวดตอไปทุก ๆ เดือนถัดไปจนกวาจะ
ครบตามสัญญาดังกลาวข*างต*น ทั้งนี้ข*าพเจ*ายินยอมให*ผู*บังคับ บัญชาหรือเจ*าหน*าที่ผู*จายเงินได*รายเดือ นของข*าพเจ*าที่ไ ด*รับ
มอบหมายจากสหกรณ หักเงินได*รายเดือนของข*าพเจ*าตามจํานวนเงินงวด เพื่อชําระหนี้คางวดแกสหกรณ
ข*อ 3. ข*าพเจ*าสัญญาวาจะนําเงินกู*ไปใช*เพื่อกิจการดังตอไปนี้ คือ ใช*จายในครอบครัวเนื่องจากสถานการณ Covid19
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณวาผู*กู*นําเงินไปใช*ผิดความมุงหมายที่ให*กู*เงินในครั้งนี้ถือวาข*าพเจ*าผิดนัดผิด
สัญญาอันถึงกําหนดต*องสงคืนหนี้ทั้งหมด
ข*อ 4. ข* า พเจ* า ยอมให* ถื อ วาในกรณี ใ ด ๆ ดั ง กลาวในข* อ บั ง คั บ ของสหกรณฯ พ.ศ.2557 ขอ 40 การขาดจาก
สมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ (1) ตาย (2) ลาออก (3) เปFนคนไร*ความสามารถ หรือ
เสมื อ นไร* ค วามสามารถ (4) ต* อ คํ า พิ พ ากษาให* ล* ม ละลาย (5) ถู ก ให* อ อกจากราชการหรื อ งานประจํ า ตามข* อ 32 (2) ก
(6) ถูกให*ออกจากสหกรณ (7) ขาดคุณสมบัติตามข*อ 31 เงินกู*นี้เปFนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพร*อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิ
พักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให*ไว*
ข*อ 5. ข*าพเจ*ายอมรับผูกพันตามข*อบังคับของสหกรณฯ พ.ศ.2557 ขอ 36 และขอ 37 วาถ*าข*าพเจ*าประสงคจะขอ
ลาออก หรือย*าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น หรือการรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น หรือถูกออกจากราชการไมวากรณีใด ๆ
ข*าพเจ*าจะต*องแจ*งเปFนหนังสือให*สหกรณฯ ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งข*าพเจ*ามีอยูตอสหกรณให*เสร็จสิ้นเสียกอน
ข*อ 6. ข*าพเจ*าได*รับทราบและเข*าใจข*อบังคับของสหกรณฯ พ.ศ.2557 และระเบียบสหกรณฯ วาด*วยการให*กู*เงินและ
ดอกเบี้ยเงินกู* พ.ศ.2554 เปFนอยางดีทุกประการแล*ว และหากข*าพเจ*าค*างสงเงินงวดชําระหนี้ (ไมวาต*นเงินหรือดอกเบี้ย) เปFนเวลา
ถึง 2 เดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึง 3 คราว สําหรับเงินกู*รายหนึ่ง ๆ ถือวาข*าพเจ*าผิดนัดผิดสัญญา
อันถึงกําหนดต*องสงคืนหนี้ทั้งหมด กรณีข*าพเจ*าผิดนัดผิดสัญญาดังกลาวข*างต*น หากสหกรณใช*สิท ธิคิดดอกเบี้ยกับข*าพเจ*า
ข*าพเจ*ายินยอมให*สหกรณใช*สิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร*อยละ 15 ตอปG ของต*นเงินที่ผิดนัดจนกวาจะชําระเงินเสร็จสิ้น
ถ*าข*าพเจ*าไมจัดการชําระหนี้สินให*เสร็จสิ้นตามที่กลาวข*างต*น ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จายเงินหักเงินเดือนหรือ
คาจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข*าพเจ*าพึงได*รับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู ทั้ง
ปSจจุบัน อนาคต หักเงินดังกลาวชําระหนี้ต*นเงินพร*อมทั้งดอกเบี้ยสงชําระหนี้ตอสหกรณให*เสร็จสิ้นเสียกอนได* ข*าพเจ*าได*แสดง
เจตนาของข*าพเจ*าภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เ พิ่มมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ.2542 โดยได*ทําความยินยอมเปFนหนังสือไว*กับสหกรณในวันนี้เชนกัน
(

ด.ต. เอ มีเงิน
ด.ต. เอ มีเงิน

ผู*ขอกู*
)

โปรดพลิกดานหลัง 

ด.ต. เอ มีเงิน

ด.ต. เอ มีเงิน

หนังสือกูเงินสวัสดิการเครื่องใชในครัวเรือน

หนังสือกู*ฉบับนี้ทําไว* ณ วันซึ่งระบุข*างต*นและข*าพเจ*าได*ลงลายมือชื่อไว*เปFนสําคัญตอหน*าพยาน
ได*รับเงินจํานวน
ถูกต*องครบถ*วนแล*ว ณ วันที่
ด.ต. เอ มีเงิน
(
ด.ต. เอ มีเงิน
(
(

บาท
---- ผู*กู*/ผู*รับเงิน
)
เจ*าหน*าที่การเงินสหกรณ
)
ผู*จัดการสหกรณ
)

(
(
(
(

ด.ต. เอ มีเงิน
ด.ต. เอ มีเงิน
นาย ซี อยูสุข
นาย ซี อยูสุข
นาย ดี ดีมาก
นาย ดี ดีมาก
ด.ต. เอ มีเงิน
ด.ต. เอ มีเงิน

ผู*กู*
)
พยาน
)
พยาน
)
ผู*เขียนกรอกข*อความ
)

คํายินยอมของคู+สมรส (ผูกู)
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
วันที่
9 กุมภาพันธ 2564
ข*าพเจ*า
นางทอง มีเงิน
เลขประจําตัวประชาชน 1-234-56789-10-0
เปFนคูสมรสของ
ด.ต. เอ มีเงิน
ได*อนุญาตให*
ด.ต. เอ มีเงิน
เปFนผู*กู*ตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ตามหนังสือกู*เงินสวัสดิการเครื่องใช*ในครัวเรือนข*างต*นนี้

กรณี โสด / หยา / หม*าย

(
ผู*กู*

(

)

(
(
(

นางทอง มีเงิน
นางทอง มีเงิน
นาย ซี อยูสุข
นาย ซี อยูสุข
นาย ดี ดีมาก
นาย ดี ดีมาก
ด.ต. เอ มีเงิน
ด.ต. เอ มีเงิน

---

---

คูสมรส
)
พยาน
)
พยาน
)
ผู*เขียนกรอกข*อความ
)

รับรองวาได*ตรวจบัตรประจําตัวและลายมือชื่อของผู*กู*และเห็นวาหนังสือกู*เงินสวัสดิการเครื่องใช*ในครัวเรือนนี้ได*ทําขึ้น
โดยถูกต*องแล*ว
คู+สมรสของผูกูไดลงลายมือชื่อต+อหนาขาพเจา
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
(
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
ตําแหนง ผู*กํากับสถานีเชียงใหม

)
-

หนังสือทายาทผูมีสิทธิรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห$ของสํานักงานตํารวจแห+งชาติ
ยินยอมใหนําเงินที่ไดรับจากทางราชการชําระหนี้
สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด
วันที่
ตามที่
เลขทะเบียนที่

ด.ต. เอ มีเงิน
9999

ลงวันที่

ได*ยื่นกู*เงินกับสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ตามหนังสือกู*ที่
จํานวนเงินกู*

ข*าพเจ*า 1)

สภ.เชียงใหม
เขียนที่
9 กุมภาพันธ 2564
--สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
/

--

บาท (

นางทอง มีเงิน

)

เกี่ยวข*องเปFน

ภรรยา

---

2)

เกี่ยวข*องเปFน

---

3)

เกี่ยวข*องเปFน

---

4)

เกี่ยวข*องเปFน

---

5)

เกี่ยวข*องเปFน

---

ในฐานะทายาทผู*มีสิทธิได*รับเงินฌาปนกิจสงเคราะหของสํานักงานตํารวจแหงชาติของ

นาย เอ มีเงิน

---

และข*าพเจ*าได*มีหนังสือยินยอมฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนาวาข*าพเจ*ายินยอมให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
นําเงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ข*าพเจ*าพึงจะได*รับจากทางราชการภายหลังจากที่

นาย เอ มีเงิน

--

ถึงแกกรรม

ชําระหนี้ให*แกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ตามจํานวนหนี้ที่ค*างชําระในเวลาที่ผู*กู*ถึงแกกรรม
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข*าพเจ*าเอง ได*ตรวจสอบข*อความและถ*อยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล*ว ตรงตามเจตนารมณของข*าพเจ*าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว*เปFนสําคัญ

(

ด.ต. เอ มีเงิน

ผู*กู*

ด.ต. เอ มีเงิน

)

(

นางทอง มีเงิน

ทายาทผู*ยินยอม

นางทอง มีเงิน

)

ทายาทผู*ยินยอม
(

)

ทายาทผู*ยินยอม
(

)

ทายาทผู*ยินยอม
(

(

)
นาย ซี อยูสุข

พยาน

นาย ซี อยูสุข

)

ทายาทผู*ยินยอม
(

(

)
นาย ดี ดีมาก

พยาน

นาย ดี ดีมาก

)

ด.ต. เอ มีเงิน
(

ด.ต. เอ มีเงิน

ผู*เขียนกรอกข*อความ
)

หนังสือทายาทผูมีสิทธิรับเงินบําเหน็จตกทอดยินยอมใหนําเงินที่ไดรับจากทางราชการชําระหนี้
สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด
เขียนที่
สภ.เชียงใหม
วันที่
9 กุมภาพันธ 2564
--ด.ต. เอ มีเงิน
สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด

ตามที่
เลขทะเบียนที่

9999

ได*ยื่นกู*เงินกับสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ตามหนังสือกู*ที่

ลงวันที่

จํานวนเงินกู*
ข*าพเจ*า 1)

/

บาท (

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*มีหนังสือยินยอมฉบับนี้

เพื่อแสดงเจตนาวาข*าพเจ*ายินยอมให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด นําเงินบําเหน็จตกทอดที่ข*าพเจ*าพึงจะได*รับ
จากทางราชการภายหลังจากที่

นาย เอ มีเงิน--

ถึงแกกรรม ชําระหนี้ให*แกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม

จํากัด ตามจํานวนหนี้ที่ค*างชําระในเวลาที่ผู*กู*ถึงแกกรรม
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข*าพเจ*าเอง ได*ตรวจสอบข*อความและถ*อยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล*ว ตรงตามเจตนารมณของข*าพเจ*าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว*เปFนสําคัญ

(

ด.ต. เอ มีเงิน

ผู*กู*

ด.ต. เอ มีเงิน

)

(

นางทอง มีเงิน

ทายาทผู*ยินยอม

นางทอง มีเงิน

)

ทายาทผู*ยินยอม
(

)

ทายาทผู*ยินยอม
(

)

ทายาทผู*ยินยอม
(

(

)
นาย ซี อยูสุข

พยาน

นาย ซี อยูสุข

)

ทายาทผู*ยินยอม
(

(

)
นาย ดี ดีมาก

พยาน

นาย ดี ดีมาก

)

ด.ต. เอ มีเงิน
(

ด.ต. เอ มีเงิน

ผู*เขียนกรอกข*อความ
)

หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู
เขียนที่
สภ.เชียงใหม
วันที่
9 กุมภาพันธ 2564
--ข*าพเจ*า
ด.ต. เอ มีเงิน
สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
เลขทะเบียนที่ 9999 และข*าพเจ*า
นางทอง มีเงิน
ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู*กู*ข*าพเจ*าทั้งสอง
ตกลงยินยอมทําหนังสือรับสภาพหนี้ไว*ตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ดังตอไปนี้
ข*อ 1. ข*าพเจ*ากับสหกรณได*พร*อมกันสอบทานหนี้เงินกู*ระหวางสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด กับ ผู*กู*
ตามสัญญากู*ดังนี้
ที่
/
ลงวันที่
ต*นเงินกู*เดิม
บาท
(1) ตามหนังสือกู*เงิน
(
)
ที่
/
ลงวันที่
ต*นเงินกู*เดิม
บาท
(2) ตามหนังสือกู*เงิน
(
)
(3) ตามหนังสือกู*เงิน
ที่
/
ลงวันที่
ต*นเงินกู*เดิม
บาท
(
)
ข*าพเจ*ายอมรับวาจํานวนหนี้ต*นเงินตามหนังสือกู*ข*างต*นพร*อมด*วยดอกเบี้ย ผู*กู*ยังมีหนี้คงค*างชําระอยูรวมเปFนเงิน
ทั้งสิ้น
บาท (
) เปFนการถูกต*องแล*ว
ข*อ 2. หลังจากผู*กู*ถึงแกกรรมข*าพเจ*าในฐานะทายาทของผูก* ู* มีสิทธิได*รับเงินตามเงื่อนไขของสหกรณฯ ดังนี้
บาท (
)
(1) หุ*นสะสม
จํานวน
(2) เงินทุนสวัสดิการ
จํานวน
บาท (
)
(3) เงินสงเคราะหศพ
จํานวน
บาท (
)
(4) เงินบริจาคสมทบฯ
จํานวน
บาท (
)
รวมเปFนเงินทั้งสิ้น
บาท (
)
ข*อ 3. เมื่อนําจํานวนหนี้ค*างชําระของผู*กู*ตามข*อ 1. มาหักกลบลบหนี้กับเงินที่ทายาทของผู*กู*จะได*รับจากสหกรณฯ
ตามข*อ 2. แล*วยังคงเหลือภาระหนี้สินที่ข*าพเจ*าจะต*องชําระให*แกสหกรณฯ อีกจํานวน
บาท
(
)
ข*อ 4. ข*าพเจ*าในฐานะทายาทโดยธรรมของผู*กู*ยินยอมรับสภาพหนี้ในหนี้สินของผู*กู*ที่คงเหลือตามหนังสือกู*ตาม
ข*อ 3. และจะชําระหนี้ดังกลาวคืนให*แกสหกรณฯ จนเสร็จสิ้น
เพื่อเปFนหลักฐานในการทําหนังสือรับสภาพหนี้เงินกู*ฉบับนี้ จึงได*ลงลายมือชื่อไว*ตอหน*าพยานเปFนสําคัญ
ด.ต. เอ มีเงิน
ผู*กู*
นางทอง มีเงิน
ในฐานะทายาทโดยธรรมของผู*กู*
(

ด.ต. เอ มีเงิน

)

(

นางทอง มีเงิน

)

ที่อยู 99 ซอย 69 หมูที่ 9 ตําบล ช*างเผือก
อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม
เบอรโทรศัพท

(

นาย ซี อยูสุข

พยาน

นาย ซี อยูสุข

)

(

088-8888888 ----

นาย ดี ดีมาก

พยาน

นาย ดี ดีมาก

)

(สําหรับผูกู)
หนังสือยินยอมใหส+วนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด

วันที่

เขียนที่
สภ.เชียงใหม
9 กุมภาพันธ 2564

---

ข*าพเจ*า
ด.ต. เอ มีเงิน
สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
9999 รับราชการตํารวจในตําแหนง
ผบ.หมู
สังกัด สภ.เชียงใหม
เลขทะเบียนที่
อําเภอ/เขต
เมืองเชียงใหม
จังหวัด เชียงใหม เลขประจําตัวประชาชน 1-234-56789-10-1
ที่อยูปSจจุบันเลขที่ 99
ซอย 69
ถนน
--- หมูที่ 9
ตําบล/แขวง ช*างเผือก -อําเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด เชียงใหม
เบอรโทรศัพท 089-9999999
มี ค วามประสงคให* ส วน
ราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยูหักเงิน และนําสงเงินให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ที่ข*าพเจ*าเปFนสมาชิก
จึงมีหนังสือให*ความยินยอมฉบับนี้ไว*กับสวนราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู ทั้งปSจจุบัน อนาคต เพื่อเปFนการแสดงเจตนา
ของข*าพเจ*าภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เพิ่มมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2542 ดังนี้
ข*อ 1. ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จายเงินหักเงินเดือน คาจ*าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข*าพเจ*าพึงได*รับจากทางราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู ทั้งปSจจุบัน อนาคต ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงใหม จํากัด ได*แจ*งให*ในแตละเดือน และสงชําระหนี้ ชําระคาหุ*น หรือเงินอื่นใดแล*วแตกรณี ให*สหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงใหม จํากัด แทนข*าพเจ*าทุกเดือนหรือทุกครั้งแล*วแตกรณี
ข*อ 2. กรณีข*าพเจ*าพ*นจากการเปFนข*าราชการหรือลูกจ*าง และได*รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ข*าพเจ*ายินยอมให*
เจ*าหน*าที่ผู*จายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู หักจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข*าพเจ*า
พึงได*รับจากทางราชการตามข*อ 1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ได*แจ*ง และให*สงเงินจํานวนดังกลาว
นั้นให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด แทนข*าพเจ*าทุกเดือนหรือทุกครั้งแล*วแตกรณี
ข*อ 3. การหักเงินเดือน คาจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด ๆ ตามข*อ 1. และข*อ 2.
เมื่อได*หักชําระหนี้แกทางราชการแล*ว (ถ*ามี) ข*าพเจ*ายินยอมให*หักเงินดังกลาวสงชําระหนี้ให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม
จํากัด กอนเปFนอันดับแรก
ข*อ 4. หนังสือยินยอมให*หักเงินตามข*อ 3. นี้ให*มีผลตั้งแตบัดนี้เปFนต*นไป และข*าพเจ*าทราบวามิอาจจะถอนคืนหนังสือ
ยินยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได* จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันหนี้ที่ข*าพเจ*ามีตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด นั้น
ระงับสิ้นไป
ข*อ 5. ในกรณีที่ข*าพเจ*าต*องเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือหนวยงานของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนท*องถิ่น ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครอง
สวนท*องถิ่นแหงใดแหงหนึ่งที่ข*าพเจ*าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกันที่ข*าพเจ*ามีสิทธิได*รับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนท*องถิ่นแล*วแตกรณี เพื่อสงชําระ
หนี้ ชําระคาหุ*น หรือเงินอื่นใดให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด แทนข*าพเจ*าได*ทุกเดือน และข*าพเจ*าสัญญาวาจะถือ
ปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณได*มีหนังสือแจ*งให*สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
องคกรปกครองสวนท*องถิ่นที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู เพื่อดําเนินการดังกลาวแทนข*าพเจ*าก็เปFนการเพียงพอแล*ว
ด.ต. เอ มีเงิน ผู*กู*
(
ด.ต. เอ มีเงิน )

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข*าพเจ*าเอง ได*ตรวจสอบข*อความและถ*อยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล*วตรงตามเจตนารมณของข*าพเจ*าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว*เปFนสําคัญ

ด.ต. เอ มีเงิน
(

(

(

ด.ต.รวย ทองมี
(

ผู*กู*/ผูใ* ห*ความยินยอม

ด.ต. เอ มีเงิน

)

นาย ซี อยูสุข

พยาน

นาย ซี อยูสุข

)

นาย ดี ดีมาก

พยาน

นาย ดี ดีมาก

)

เจ*าหน*าที่การเงินต*นสังกัด

ด.ต.รวย ทองมี

)

ผูกูใหความยินยอมไดลงลายมือชื่อต+อหนาขาพเจา ผูบังคับบัญชาตนสังกัด
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
(
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
ตําแหนง ผู*กํากับสถานีเชียงใหม

)
-

โปรดพลิกดานหลัง 

หนังสือกู*ที่
ชื่อผู*กู*

/

ทะเบียนผู*ค้ําประกัน

ด.ต. เอ มีเงิน

เลมที่

หน*า

หนังสือค้ําประกัน สําหรับเงินกูสวัสดิการเครื่องใชในครัวเรือน
สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด
สัญญากู*สวัสดิการ เครื่องใช*ในครัวเรือน ที่
/
ลงวันที่
ชื่อผู*ค้ําประกัน

ด.ต.บี ซื่อสัตย

เขียนที่
สภ.เชียงใหม
วันที่
9 กุมภาพันธ 2564
--ข*าพเจ*า
ด.ต.บี ซื่อสัตย
สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
เลขทะเบียนที่ 12345 รับราชการตํารวจในตําแหนง
ผบ.หมู
สังกัด สภ.เชียงใหม
อําเภอ/เขต
เมืองเชียงใหม
จังหวัด เชียงใหม เลขประจําตัวประชาชน 1-234-56789-10-1
ที่อยูปSจจุบันเลขที่ 69
ซอย 4
ถนน
--- หมูที่ 9
ตําบล/แขวง ช*างเผือก -อําเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด เชียงใหม
เบอรโทรศัพท 088-88999999
ขอทําหนังสือค้ําประกันไว*
ตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด เพื่อเปFนหลักฐานสําคัญดังตอไปนี้
ข*อ 1. เนื่องจาก
ด.ต. เอ มีเงิน
เปFนสมาชิกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
ได*ทําสัญญากู*ยืมเงินตามสัญญาเลขที่

/

(

) อั น เปF น ลั ก ษณะมู ล หนี้ กู* ยื ม กับ สหกรณออมทรั พ ยตํ า รวจเชีย งใหม จํ า กั ด

จํานวนเงินที่ข*าพเจ*าค้ําประกัน
ข*าพเจ*าค้ําประกันเปFนเวลา

เมื่อวันที่

จํานวนเงิน

บาท (

บาท
) กําหนดระยะเวลาที่

เดือน/งวด ข*าพเจ*ายอมค้ําประกันปฏิบัติตามข*อผูกพันดังกลาวข*างต*นทุกประการ

หากผู*กู*ผิดนัดไมชําระหนี้หรือกระทําการใด ๆ เปFนเหตุให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ไมได*รับชําระหนี้ดังกลาว
นั้น ข*าพเจ*าขอรับผิดรวมกับผู*ค้ําประกันรายอื่นตามคําเสนอค้ําประกันในคําขอกู*เงินของผู*กู* ข*าพเจ*ายินยอมค้ําประกันเพื่อ
ชําระหนี้เงินกู*ดังกลาว รวมทั้งดอกเบี้ยคาสินไหมทดแทนและคาอุปกรณอื่น ๆ เกี่ยวกับหนี้เงินกู*รายนี้ ให*แกสหกรณออมทรัพย
ตํารวจเชียงใหม จํากัด จนเต็มจํานวน
ข*อ 2. ในกรณีผู*กู*ผิดนัดผิดสัญญา ให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด มีหนังสือบอกกลาวไปยังข*าพเจ*า
ตามภูมิลําเนาที่ข*าพเจ*าได*ให*ไว*ในขณะทําสัญญาค้ําประกันดังกลาวข*างต*นภายในกําหนด 60 วัน นับแตวันที่ผู*กู*ผิดนัดผิด
สัญญา โดยข*าพเจ*าผู*ค้ําประกันจะต*องรับผิดในดอกเบี้ยอัตราร*อยละ 15 ตอปG ของต*นเงินที่ผู*กู*ผิดนัดรวมทั้งคาสินไหมทดแทน
และคาอุ ป กรณอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ หนี้ เ งิ น กู* ร ายนี้ ให* แ กสหกรณออมทรั พ ยตํ า รวจเชี ย งใหม จํ า กั ด จนเต็ ม จํ า นวน
ข*อ 3. ในกรณีที่ข*าพเจ*าต*องชําระหนี้สินให*แกสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด แทนผู*กู* ข*าพเจ*ายินยอม
และขอร*องให*ผู*บังคับบัญชาหรือเจ*าหน*าที่ผู*จายเงินได*รายเดือนของข*าพเจ*าที่ได*รับมอบหมายหักเงินได*รายเดือนของข*าพเจ*า
ตามจํานวนซึ่งข*าพเจ*าต*องชําระหนี้ตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ด*วย ข*าพเจ*าได*แสดงเจตนาของข*าพเจ*า
ภายใต*พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให*เพิ่มมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
โดยได*ทําความยินยอมเปFนหนังสือไว*กับสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ในวันนี้เชนกัน
(

ด.ต.บี ซื่อสัตย ผู*ค้ําประกัน
ด.ต.บี ซื่อสัตย
)
โปรดพลิกดานหลัง 

หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว* ณ วันซึ่งระบุข*างต*นและข*าพเจ*าได*ลงลายมือชื่อไว*เปFนสําคัญตอหน*าพยาน
ผูค้ําประกันไดลงลายมือชื่อต+อหนาขาพเจา

ด.ต.บี ซื่อสัตย

ผูบังคับบัญชาตนสังกัด

(

ด.ต.บี ซื่อสัตย

)

พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย

ตําแหนง

)

นาย ซี อยูสุข

พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย

(

ผู*ค้ําประกัน

(

พยาน

นาย ซี อยูสุข

ผู*กํากับสถานีเชียงใหม

(

)

นาย ดี ดีมาก

พยาน

นาย ดี ดีมาก

)

ด.ต.บี ซื่อสัตย

ผู*เขียนกรอกข*อความ

ด.ต.บี ซื่อสัตย

(

)

คํายินยอมของคู+สมรส (ผูค้ําประกัน)
เขียนที่
สภ.เชียงใหม
9 กุมภาพันธ 2564

วันที่
ข*าพเจ*า
เปFนคูสมรสของ

นางสาวหวาน ซื่อสัตย

เลขประจําตัวประชาชน 1-234-12345-10-1

ด.ต.บี ซื่อสัตย

ได*อนุญาตให*

ด.ต.บี ซื่อสัตย

---

---

เปFนผู*ค้ําประกันตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ตามหนังสือค้ําประกัน สําหรับเงินกู*สวัสดิการเครื่องใช*ใ น
ครัวเรือน ข*างต*นนี้
กรณี โสด / หยา / หม*าย

(

(
ผู*ค้ําประกัน
)

นางสาวหวาน ซื่อสัตย

คูสมรส

นางสาวหวาน ซื่อสัตย

)

นาย ซี อยูสุข
(

พยาน

นาย ซี อยูสุข

)

นาย ดี ดีมาก
(
(

พยาน

นาย ดี ดีมาก

)

ด.ต.บี ซื่อสัตย

ผู*เขียนกรอกข*อความ

ด.ต.บี ซื่อสัตย

)

รับรองวาได*ตรวจบัตรประจําตัวและลายมือชื่อของผู*ค้ําประกันและเห็นวาหนังสือค้ําประกัน สําหรับเงินกู*สวัสดิการ
เครื่องใช*ในครัวเรือน นี้ได*ทําขึ้นโดยถูกต*องแล*ว
เจ*าหน*าที่สหกรณ
(

)
/

/

(สําหรับผูค้ําประกัน)

หนังสือยินยอมใหส+วนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ$ออมทรัพย$ตํารวจเชียงใหม+ จํากัด
เขียนที่
สภ.เชียงใหม
วันที่
9 กุมภาพันธ 2564
--ข*าพเจ*า
ด.ต.บี ซื่อสัตย
สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
เลขทะเบียนที่ 12345 รับราชการตํารวจในตําแหนง
ผบ.หมู
สังกัด สภ.เชียงใหม
อําเภอ/เขต
เมืองเชียงใหม
จังหวัด เชียงใหม เลขประจําตัวประชาชน 1-234-56789-10-1
ที่อยูปSจจุบันเลขที่ 69
ซอย 4
ถนน
--- หมูที่ 9
ตําบล/แขวง ช*างเผือก -อําเภอ/เขต
เมือง
จังหวัด เชียงใหม
เบอรโทรศัพท 088-88999999
มีความประสงคให*สวน
ราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยูหักเงิน และนําสงเงินให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ที่ข*าพเจ*าเปFน
สมาชิก จึงมีหนังสือให*ความยินยอมฉบับนี้ไว*กับสวนราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู ทั้งปSจจุบัน อนาคต เพื่อเปFน
การแสดงเจตนาของข* าพเจ*า ภายใต* พ ระราชบัญ ญั ติส หกรณ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2553 ตามมาตรา 8 ให* เ พิ่ม มาตรา 42/1
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ดังนี้
ข*อ 1. ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จายเงิน หักเงินเดือน คาจ*าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข*าพเจ*าพึงได*รับจากทางราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู ทั้งปSจจุบัน อนาคต ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงใหม จํากัด ได*แจ*งให*ในแตละเดือน และสงชําระหนี้ ชําระคาหุ*น หรือเงินอื่นแล*วแตกรณี ให*สหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงใหม จํากัด แทนข*าพเจ*าทุกเดือนหรือทุกครั้งแล*วแตกรณี
ข*อ 2. กรณีข*าพเจ*าพ*นจากการเปFนข*าราชการหรือลูกจ*าง และได*รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ข*าพเจ*า
ยินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู หักจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงิน
อื่นใดที่ข*าพเจ*าพึงได*รับจากทางราชการตามข*อ 1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด ได*แจ*ง และให*สง
เงินจํานวนดังกลาวนั้นให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด แทนข*าพเจ*าทุกเดือนหรือทุกครั้งแล*วแตกรณี
ข*อ 3. การหักเงินเดือน คาจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด ๆ ตามข*อ 1. และข*อ
2. เมื่อได*หักชําระหนี้แกทางราชการแล*ว (ถ*ามี) ข*าพเจ*ายินยอมให*หักเงินดังกลาวสงชําระหนี้ให*สหกรณออมทรัพยตํารวจ
เชียงใหม จํากัด กอนเปFนอันดับแรก
ข*อ 4. หนังสือยินยอมให*หักเงินตามข*อ 3. นี้ให*มีผลตั้งแตบัดนี้เปFนต*นไป และข*าพเจ*าทราบวามิอาจจะถอนคืน
หนังสือยินยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนได* จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันหนี้ที่ข*าพเจ*ามีตอสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม
จํากัด นั้นระงับสิ้นไป
ข*อ 5. ในกรณีที่ข*าพเจ*าต*องเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือหนวยงานของ
รัฐ หรือองคกรปกครองสวนท*องถิ่น ข*าพเจ*ายินยอมให*เจ*าหน*าที่ผู*จายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกร
ปกครองสวนท*องถิ่นแหงใดแหงหนึ่งที่ข*าพเจ*าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจ*าง หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข*าพเจ*ามีสิทธิได*รับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนท*องถิ่นแล*วแต
กรณี เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุ*น หรือเงินอื่นใดให*สหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด แทนข*าพเจ*าได*ทุกเดือน และ
ข*าพเจ*าสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณได*มีหนังสือแจ*งให*สวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนท*องถิ่นที่ข*าพเจ*าสังกัดอยู เพื่อดําเนินการดังกลาวแทนข*าพเจ*าก็เปFนการ
เพียงพอแล*ว
ด.ต.บี ซื่อสัตย ผู*คํา้ ประกัน
(

ด.ต.บี ซื่อสัตย

)

โปรดพลิกดานหลัง 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข*าพเจ*าเอง ได*ตรวจสอบข*อความและถ*อยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล*วตรงตามเจตนารมณของข*าพเจ*าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว*เปFนสําคัญ

ด.ต.บี ซื่อสัตย
(

(

(
ด.ต.รวย ทองมี
(

ผู*ค้ําประกัน/ผูใ* ห*ความยินยอม

ด.ต.บี ซื่อสัตย

)

นาย ซี อยูสุข

พยาน

นาย ซี อยูสุข

)

นาย ดี ดีมาก

พยาน

นาย ดี ดีมาก

)

เจ*าหน*าที่การเงินต*นสังกัด

ด.ต.รวย ทองมี

)

ผูค้ําประกัน/ผูใหความยินยอมไดลงลายมือชื่อต+อหนาขาพเจา ผูบังคับบัญชาตนสังกัด
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
(
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
ตําแหนง ผู*กํากับสถานีเชียงใหม

)
-

วันที่

เขียนที่
สภ.เชียงใหม
9 กุมภาพันธ 2564

---

เรื่อง ตรวจสอบเงินเดือน ข*าราชการตํารวจ
เรียน ผู*จัดการสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด
ข*าพเจ*า
ด.ต.รวย ทองมี
ตําแหนง เจ*าหน*าที่การเงิน สังกัด สภ.เชียงใหม -อําเภอ/เขต เมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม
ได* ทํ า การตรวจสอบหลั ก ฐานการรั บ และจายเงิ น เดื อ น
สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยตํารวจเชียงใหม จํากัด เลขทะเบียนที่ 9999 ของ ด.ต. เอ มีเงิน
25,000
บาท
ได*รับอัตราเงินเดือน
เงินอื่นที่ได*รับเพิ่ม
บาท
25,000
บาท
รวมรับ
มีรายการหักดังตอไปนี้
1. ฌาปนกิจ ประเภทสามัญ
บาท
บาท
2. ฌาปนกิจ ประเภทสมทบ
3. กบข.
บาท
4. อื่น ๆ (4.1)
บาท
บาท
(4.2)
(4.3)
บาท
รวมเงินเดือนเหลือสุทธิ
บาท
พ.ศ. 2564
ตรวจสอบ ณ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ
ขาพเจาขอรับรองว+า ขอความดังกล+าวขางตนถูกตองเปDนความจริงทุกประการ
ด.ต.รวย ทองมี
-(
ด.ต.รวย ทองมี
)
ตําแหนง เจ*าหน*าที่การเงิน สภ.เชียงใหม -ผูบังคับบัญชา/หัวหนาหน+วย
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
(
พ.ต.อ.วินัยดี ซื่อสัตย
ตําแหนง ผู*กํากับสถานีเชียงใหม

กู*เงิน
เงินต*น
ดอกเบี้ย
หุ*น
หนี้สินอื่น ๆ
รวม
เงินเดือนคงเหลือ

บาท ชําระแบบ
บาท จํานวน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ธนาคาร
งวด

สหกรณ

)
-

