
 

ท่ี        หน�วยงาน        

   หนังสือนี้ให�ไว�เพื่อแสดงว�า      อายุ      ป� 
รับราชการตํารวจสังกัด     ตําแหน�ง     
อัตราเงินเดือน  ระดับ     ขั้น      
เงินเดือน  บาท (      ) เงินเพิ่มพิเศษ        บาท 
เป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เลขสมาชิก     และขอรับรองว�าบุคคลดังกล�าว 
 

  ไม�อยู�ระหว�างการถูกฟ2องคดีเพ�ง และอาญา 

  ไม�อยู�ในระหว�างถูกตั้งกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง และสอบสวนทางวินัยร�ายแรง 

  อยู�ในระหว�างถูกตั้งกรรมการสืบสวนข�อเท็จจริง และสอบสวนทางวินัยร�ายแรง 

  ไม�มีหนี้สินกับสถานบันการเงินอื่น 

  มีหนี้สินกับสถานบันการเงินอื่น ได�แก� 
- ธนาคาร     จํานวน   บาท 
- ธนาคาร     จํานวน   บาท 

- ธนาคาร     จํานวน   บาท 

ไม�สามารถชําระหนี้ให�กับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ได�ตรงตามหลักเกณฑ, 

สามารถชําระหนี้ให�กับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ได�ตรงตามหลักเกณฑ, 

 

ให�ไว� ณ วันที่  เดือน   พุทธศักราช    
 

ลงช่ือ     ผู�รับรอง 
      (     ) 

 ตําแหน�ง      
 วันที่     เดือน   พ.ศ.   

  



 

 

เขียนท่ี         

วันท่ี      
 

เรื่อง   ขอรับรองตนเองว�าเป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เพียงแห�งเดียวเท�านั้น 

เรียน ประธานสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด (ผ�าน ผู�จัดการฯ) 

 
  ด�วยข�าพเจ�า        เลขที่สมาชิก   
สังกัดสมาชิกต�างจังหวัด ได�ยื่นเรื่องขอกู�เงิน     กับสหกรณ,ฯ  ชํ าระ เ งิน ในแต�      
ละงวด / เดือน โดยหักเงินเดือนของข�าฯ ดังนั้นเพื่อป2องกันความเสียหายกรณีที่อาจทําให�ไม�สามารถเก็บ
ชําระหนี้เงินกู�ในแต�ละงวด / เดือน ให�แก�สหกรณ,ฯ ได�นั้น 
  ข�าพเจ�าฯ ขอรับรองต�อคณะกรรมการสหกรณ,ฯ ไม�ได�เป*นสมาชิกสหกรณ,อื่นหรือกู�เงินจาก
สหกรณ,อื่น ข�าฯ สมัครใจเป*นสมาชิกและกู�เงินกับสหกรณ,ออมทรัพย,ดํารวจเชียงใหม� จํากัด แห�งเดียวเท�านั้น 
หากคณะกรรมการสหกรณ,ฯ ได�ตรวจสอบภายหลัง พบว�า ข�าฯ ปกป>ดข�อเท็จจริงดังกล�าวข�างต�นให�
คณะกรรมการสหกรณ,ฯ ดําเนินการบอกเลิกสัญญาเรียกคืนทั้งหมดและใช�สิทธิดําเนินคดีกับข�าฯ รวมถึง     
ผู�ค้ําประกันได�ทันที โดยข�าฯ จะไม�โต�แย�งคัดค�าน ถือว�าข�าฯผิดสัญญาเงินกู�ที่ทําไว�กับสหกรณ,ฯ อันเป*น
สาระสําคัญของสัญญาเงินกู�ฉบับดังกล�าว 

ข�าพเจ�าฯ ขอรับรองและยืนยันว�าข�อความดังกล�าวข�างต�นเป*นจริงทุกประการ 
จึงเรียนมาเพื่อให�คณะกรรมการสหกรณ,ฯ โปรดพิจารณา 
 
 
   ลงช่ือ     ผู�ยืนยันข�อเท็จจริง 
         (     ) 

 
ลงช่ือ      พยาน 

         (     ) 
 
ลงช่ือ      พยาน 

         (     ) 

  



 

บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ              โทร    

ท่ี                       วันท่ี    

เรื่อง ขอรับรองการกู�เงิน    กับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

              

เรียน  คณะกรรมการเงินกู�สหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด (ผ�านผู�จัดการสหกรณ,ฯ) 

อ�างถึง  ข�อบังคับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด พ.ศ.2557 หมวด 5 สมาชิก ข�อ 32.2.4 

 
 ด�วย      ตําแหน�ง  สังกัด    
เป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เลขทะเบียน    ได�มายื่น          
ขอกู�เงิน       กับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
 ตามข�อบังคับสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ที่อ�างถึงและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 มีมติกรณีการรับ
สมาชิกสหกรณ,จากหน�วยงานอื่น ๆ และต�างสังกัด ขอให�มีการตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกผู�                  
ที่เข�ามากู�เงิน     เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อไม�ให�เกิดความ
เสียหายแก�สหกรณ,ในภายหลังขึ้นได� จึงตรวจสอบข�อมูลของสมาชิกดังนี้ 

1. สมาชิกผู�นี้ ปHจจุบันเป*นสมาชิกสหกรณ,ของสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด และ ไม�เป*น
สมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,อื่นใด 
 2. สมาชิกผู�นี้ไม�ได�กู�เงินจากสหกรณ,ออมทรัพย,อื่นใด หรือสถาบันการเงินอื่นใด นอกจากสหกรณ,
ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เท�านั้น 
 3. สหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ได�พิจารณาว�า      
ตําแหน�ง   สังกัด    เป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจ
เชียงใหม� จํากัด และได�อนุมัติการขอกู�เงินจากสหกรณ,ฯแล�ว ทั้งนี้เพื่อป2องกันมิให�เกิดความเสียหาย         
ต�อทางสหกรณ,ฯ ฝJายการเงินสังกัด     สามารถนํารายการหักเงินเดือน
ของ       ส�งสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด           
ผ�านระบบของกรมบัญชีกลางไต� และขอรับรองข�อความดังกล�าวเป*นจริง 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

               
 (    )     (    ) 

                 หัวหน�าสถานี    เจ�าหน�าที่การเงินสังกัด     



 

บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ              โทร    

ท่ี                       วันท่ี    

เรื่อง กรณีกู�เงินสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ก�อนกําหนดและดํารงตําแหน�งนอกหน�วย 

 ภ.จว.เชียงใหม� 

เรียน  หัวหน�าสถานี       

 
1. ข�าพเจ�า       ตําแหน�ง  สังกัด           

เป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เลขทะเบียนที่                        
ได�ขอกู�เงิน     จากสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด   
เป*นจํานวน    บาท และได�ผ�อนจ�ายมาแล�วเป*นจํานวน  งวด 
ขณะนี้ข�าพเจ�า            ตําแหน�ง       สังกัด    
มีความจําเป*นจะขอกู�เงินเพิ่มก�อนกําหนดเพื่อนําไป       

2. ตามคําส่ัง ตร.ที่     ลงวันที่      
แต�งตั้งให�      สังกัด             
ดังนั้นเพื่อป2องกันความเสียหายกรณีที่จะทําให�ไม�สามารถชําระเงินกู�ของสหกรณ,ออมทรัพย,
ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ได�นั้น 
 
ข�าพเจ�า       ขอรับรองว�าไม�ได�เป*นสมาชิกของสหกรณ,อื่น และ
ไม�ประสงค,จะเป*นสมาชิกหรือกู�เงินสหกรณ,อื่นนอกจากสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� 
จํากัดแห�งเดียวเท�านั้น 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

   ลงช่ือ      
         (     ) 

          สมาชิกผู�กู� 
 

เรียน คณะกรรมการเงินกู�สหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด (ผ�านผู�จัดการสหกรณ,ฯ) 
 ผู�กู�มีความจําเป*นทางการเงินเห็นควรอนุมัติ 



 

บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ              โทร    

ท่ี                       วันท่ี    

 

เรื่อง ขอรับรองการเป*นสมาชิกสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

เรียน  หัวหน�าสถานี       

 

 ตามคําส่ังของ     แต�งตั้งให�ข�าพเจ�า            

ตําแหน�ง   สังกัด   ดังนั้นเพื่อป2องกันความเสียหายกรณีที่อาจทําให�

ไม�สามารถชําระเงินกู�ของสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ได�นั้น 

 

 ข�าพเจ�า        ขอรับรองว�าข�าพเจ�าไม�ได�เป*นสมาชิกสหกรณ,อื่น 

และไม�ประสงค,จะเป*นสมาชิกหรือกู�เงินสหกรณ,อื่นนอกจากสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด        

แห�งเดียวเท�านั้น 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

   ลงช่ือ      
         (     ) 

          สมาชิกผู�กู� 
  



 
 

บันทึกข�อความ 
 

ส�วนราชการ              โทร    

ท่ี                       วันท่ี    

 

เรื่อง รับรองการหักเงินเดือนของสมาชิกชําระหนี้ให�แก�สหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด ได� 

เรียน  คณะกรรมการเงินกู�สหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด (ผ�านผู�จัดการสหกรณ,ฯ) 

 

1. ตามที่       ตําแหน�ง  สังกัด    

ได�ทําสัญญากู�เงิน   จากสหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจเชียงใหม� จํากัด แล�วนั้น 

2. ข�าพเจ�า      ตําแหน�ง  สังกัด    

ทําหน�าที่การเงินสังกัด   ขอรับรองการหักเงินเดือนของ     

 ตําแหน�ง  สังกัด   เพื่อชําระหนี้ให�แก�สหกรณ,ออมทรัพย,ตํารวจ

 เชียงใหม� จํากัด ได�ครบจํานวนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู�   ของสหกรณ,ฯ 

 รับรองให� ณ วันที่     

 
 
 

   ลงช่ือ      
         (     ) 

   เจ�าหน�าท่ีการเงินสภ.    
 


