
 

เอกสารประกอบทีย่ืน่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในการขอกู้เงนิกู้สามญั 
ช่ือผูกู้ ้............................................................................................ เลขทะเบียน ......................... 

ผูกู้ ้ กรุณาจดัเรียงเอกสารตามลาํดบัก่อนหลงั และโปรดกาเคร่ืองหมาย / ลงในช่องตรวจสอบ 

ช่องตรวจสอบ เอกสารผู้กู้  
 1. หนงัสือสญัญาเงินกูป้ระเภทสามญั (กรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์ ยกเวน้ ขอ้ 1 และขอ้ 2 ) 
 2.คาํรับรองของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 3.หนงัสือยนิยอมของผูกู้ใ้หห้กัเงิน ณ ท่ีจ่าย 
 4.สาํเนาสมุดบญัชีธนาคารของผูกู้ห้นา้ท่ีมีช่ือบญัชี  เลขท่ีบญัชีเงินฝาก ตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย 

หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
 5. สาํเนาทะเบียนบา้น บตัรประชาชน และบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ/ลูกจา้ง ของผูกู้ ้และคู่สมรส          

จาํนวน 2 ชุด 
 6.สาํเนาทะเบียนสมรสของคู่สมรสของผูกู้ ้หรือสาํเนาใบหยา่ (ถ้ามี) จาํนวน 2 ชุด 
 7.สาํเนาใบเปล่ียนคาํนาํหนา้นาม ช่ือ นามสกลุ ของผูกู้ ้(กรณีมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้นาม ช่ือ – ช่ือสกลุ) 
 8.ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน 

 (กรณยีืน่ขอกู้รายใหม่ใช้ในสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ)  

 9.หนงัสือคํ้าประกนัเงินกูส้ามญั กรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์ 
 10.หนงัสือยนิยอมของผูค้ ํ้าประกนัใหห้กัเงิน ณ ท่ีจ่าย 
 11.สาํเนาทะเบียนบา้น บตัรประชาชน และบตัรประจาํตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ/ลูกจา้ง ของผูค้ ํ้าประกนั จาํนวน 1 ชุด 
 12.สาํเนาทะเบียนบา้นและบตัรประชาชนของคู่สมรส ทะเบียนสมรสหรือสาํเนาใบหยา่ ของผูค้ ํ้าประกนั (ถ้ามี) 

จาํนวน 1 ชุด 
 13.สาํเนาใบเปล่ียนคาํนาํหนา้นาม ช่ือ นามสกลุ ของผูค้ ํ้า (กรณีมีการเปล่ียนคาํนาํหนา้นาม ช่ือ – ช่ือสกลุ) 

 โปรดอ่าน 
1. สาํเนาเอกสารทุกฉบบัตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้ช่ือในเอกสารเป็นผูล้งนามรับรองดว้ยตนเอง 
2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมด จะตอ้งเป็นลายมือช่ือท่ีเหมือนกนัทั้งหมด 
3. สาํเนาบตัรท่ีใชป้ระกอบคาํขอกูต้ามขอ้ 5,6  และขอ้ 11, 12  ตอ้งไม่หมดอายใุนวนัท่ีรับเงินกู ้
4. การแกไ้ขขอ้ความในเอกสารใหขี้ดเสน้ทบัแลว้ใหผู้กู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั ลงลายมือช่ือกาํกบัการแกไ้ขนั้น และ           
หา้มใชน้ํ้ ายาลบคาํผดิ 
5. เอกสารตามขอ้ 1 และขอ้ 9 ตอ้งลงลายมือช่ือพยานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
6. ผูกู้ห้รือผูค้ ํ้าประกนั จะตอ้งรับรองสถานภาพ หรือใหคู่้สมรสลงลายมือช่ือคาํยนิยอม ในเอกสารขอ้ 1 , 9  

 
 
 



 

หนังสือกู้เงนิสําหรับเงนิกู้สามญั 

เลขท่ี…………../…………… 

วนัท่ี………เดือน………………………พ.ศ.………. 

  ขา้พเจา้………………………………………………….. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………… อาย…ุ…ปี 

เลขท่ีบตัรประชาชน   รับราชการ หรือทาํงานประจาํใน
ตาํแหน่ง…………………………………………สังกดั………..………………………......….. ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง                   
เดือนละ............................................ บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี ............ หมู่ท่ี........... ตาํบล....................................
อาํเภอ/เขต.................................. จังหวดั......................................... รหัสไปรษณีย .์..................................                   
โทรศพัท.์........................................ ขอทาํหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั  
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน..................................................................…บาท 
(….……………………………………...........) เพื่อวตัถุประสงค.์................................................................................ 
และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้ ถือวา่ขา้พเจา้
ไดรั้บเงินครบถว้นในวนัท่ีสหกรณ์โอนเงินจาํนวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้  

  ขอ้  2.  ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราร้อยละ .............................. ต่อปี 
ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยินยอม

ให้สหกรณ์เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียได้ตามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขา้พเจ้าทราบ
ล่วงหนา้ 
  ขอ้  3.  ขา้พเจา้ขอชาํระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน โดยชําระต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากัน                 
ทุกงวด ๆ ละ.................... บาท (..............................................................) จาํนวน...................งวด    ทั้งน้ี ตั้งแต่                   
เดือนถดัจากเดือนท่ีไดรั้บเงินกูส้ามญัเป็นตน้ไป จนกวา่จะครบจาํนวนเงินท่ีกู ้ 

อน่ึง ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่การส่งชาํระคืนเงินกู(้รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงกาํหนดภายใน
ส้ินเดือนท่ีระบุไวส้าํหรับงวดนั้นๆ 

  ขอ้ 4. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามขอ้ 3. นั้น ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือ
เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้ หักจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น 
จากเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยทาํหนงัสือ
ยนิยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นมอบไว ้ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้าํระหน้ีตามหนงัสือสญัญากูเ้งินประเภทสามญัน้ี
โดยส้ินเชิงแลว้ 

                                                                                                                                                                                                    ...../ขอ้ 5.  ขา้พเจา้  
ลายมือช่ือผู้กู้............................................................................. 
 

หนงัสือคํ้าประกนัท่ี……./…….ช่ือผูค้ ํ้าประกนั………………………………………………… 
หนงัสือคํ้าประกนัท่ี……./…….ช่ือผูค้ ํ้าประกนั………………………………………………… 
หลกัประกนัอยา่งอ่ืน……………………………………………………………….…………… 
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  ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ยินยอมถือว่า ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่าดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและ                 
การเรียกคืนเงินกูใ้ห้ถือว่าเงินกูท่ี้ไดรั้บไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที
โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้ 

  ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรือ 
งานประจาํ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให ้         
เสร็จส้ินเสียก่อน  

ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการชาํระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ี         
ผูจ่้ายเงินสะสมสาํหรับขา้ราชการ บาํเหน็จ บาํนาญ เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สงักดัหรือนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ี
ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้                               
  ขอ้ 7.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้เป็นผูผ้ดินดัชาํระหน้ี ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
            7.1  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหน้ีท่ีคา้งชาํระให้แก่ขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้ตกลงให้
สหกรณ์แจง้ความเป็นหน้ีใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

2. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

3. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 
            7.2  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจา้ตามท่ีอยูใ่นสัญญาเงินกูฉ้บบัน้ี ขา้พเจา้ตกลงใหติ้ดต่อ
ไปยงัสถานท่ีต่อไปน้ี 
   1. สถานท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................โทร................................ 
   2. สถานท่ีทาํงาน......................................................................โทร................................... 
   3. สถานท่ี................................................................................โทร............................... 
            7.3  ขา้พเจา้ตกลงใหส้หกรณ์ทวงถามหน้ีไดเ้กินกว่า 1 คร้ังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ตั้งแต่
เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.และในวนัหยดุราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไว ้ 
  ขอ้ 8.  ในการกูเ้งินคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดน้าํหุน้ของสหกรณ์ จาํนวน...........หุน้ เป็นเงิน....................... บาท 
มาจาํนาํไวเ้ป็นประกนัเงินกูค้ร้ังน้ีดว้ย และขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะนาํเงินค่าหุน้ท่ีจะเกิดข้ึนในภายหนา้มาประกนัเงินกูข้อง
ขา้พเจา้ 
  ขอ้ 9.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็น
หนงัสือโดยทนัที 
                                                                                                                                                                                                    ...../ขอ้ 10.  ตราบใด  
ลายมือช่ือผู้กู้............................................................................. 
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  ขอ้ 10. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้สหกรณ์นาํเงินค่าหุ้น เงินปันผล          
เงินเฉล่ียคืนหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ไดรั้บไปหกักลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ได ้เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิ
ไดรั้บเงินดงักล่าวและใหถื้อเอาขอ้สัญญาน้ีเป็นเจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะใหห้ักกลบลบหน้ี โดยให้สหกรณ์มีอาํนาจท่ีจะ
ดาํเนินการหกักลบลบหน้ีได ้ 

ขอ้ 11. ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้น มอบไวใ้ห้
สหกรณ์ หน่วยงานตน้สงักดั และสาํหรับขา้พเจา้เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เ งินสําหรับเงินกู้สามัญน้ี  โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง                   
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน  
      …………………………………..ผูกู้เ้งิน 
      (…………………………………..) 
      …………………………………..พยาน     
      (…………………………………..) 

…………………………………..พยาน     
      (…………………………………..) 

ขา้พเจา้....................................................................................................ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน.....................................................บาท 
(...................................................................................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินสาํหรับเงินกูส้ามญัน้ีไปเป็นการถกูตอ้งแลว้ 
ณ วนัท่ี ......... เดือน........................................ พ.ศ. .................. โดย ไดรั้บ  เป็นเงินสด   เป็นเช็ค   เป็นเงินโอน/นาํเงินเขา้ฝาก
บญัชีของขา้พเจา้ ช่ือ ธนาคาร...................................... สาขา................................................. บญัชีเลขท่ี........................................................ 

ลงช่ือ.....................................................................ผูรั้บเงิน 
        (......................................................................) 
ลงช่ือ.....................................................................เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 
        (......................................................................) 
ลงช่ือ.....................................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจหนงัสือกูเ้งิน 
       (.......................................................................) 

คาํเตอืน 

การปลอมแปลงเอกสารหรือลงลายมอืช่ือ
ของผู้อืน่ถือว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย 

คาํยนิยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูกู้มี้คู่สมรส) 

เขียนท่ี ............................................................. 
วนัท่ี ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง......................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.............................................................. 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู ้กู้ เงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งน้ี  ตามหนังสือกู้เ งินสามัญข้างต้นน้ี   
และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้คู่สมรส 

                                                                      ………………………………………คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม 
                                                                                        (.........................................................) 
                                                                                       ...........................................................ผูกู้เ้งิน 
                                                                                        (.........................................................) 



 

คาํรับรองของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เขียนท่ี......................................…………………… 

                 อาํเภอ……….…………… จงัหวดั ......................... 

      วนัท่ี…………เดือน…………………พ.ศ…………. 

เร่ือง  รับรองการหกัเงิน  ณ  ท่ีจ่ายของสมาชิกสหกรณ์ 

เรียน  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั 

 ตามท่ีนาย / นาง / นางสาว………………………………………ตาํแหน่ง………………..……………………
ระดบั………………….ขั้น……………….บาท สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั  
ไดรั้บอนุมติัใหกู้ย้มืเงินจาํนวน………...........…………บาท แลว้นั้น 

 ขา้พเจา้ขอใหก้ารรับรองวา่  สามารถใหห้น่วยงานคลงัของ อปท. ……………………….................................. 
ดาํเนินการหกัเงิน  ณ  ท่ีจ่าย  (หนา้ฏีกาหมวดเงินเดือนและค่าตอบแทน) ของสมาชิกสหกรณ์ซ่ึงอยูใ่นบงัคบับญัชาของ
ขา้พเจา้ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งน้ีทุกคนเพื่อชาํระค่าหุน้รายเดือน  ค่าตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ีย  หรือค่าอ่ืนใดท่ี
สหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ์ฯตามระเบียบ  นบัแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  ณ วนัส้ินเดือน  พร้อมจดัส่งใหส้หกรณ์ใน
รูปของเช็คธนาคารหรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเชียงใหม่                
ช่ือบญัชี  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  จาํกดั   เลขที่บัญชี  023-2-51964-4     หรือบญัชี
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาถนนชา้งคลาน ช่ือบญัชี  สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่  
จาํกดั เลขทีบั่ญชี   533- 0-21062-3    ภายในวนัส้ินเดือน 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

(    ) 
นายก อปท.………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

หนังสือยนิยอมของผู้กู้ยมืเงนิให้หักเงนิ ณ ทีจ่่าย 
……………………………………………….. 

เขียนท่ี   ....................................................………………… 

อาํเภอ………………............……จงัหวดั............................ 

วนัท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………อาย…ุ……………..ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี………………...……...หมู่ท่ี…………ตาํบล…………………………..อาํเภอ…….…………………….
จงัหวดั…………………………ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง………………………………..ระดบั(ถา้มี)…………อตัรา
เงินเดือน/ค่าจา้ง………………….…….บาท สงักดั อปท. …………….............................………………………….
อาํเภอ……………………….....................จงัหวดั…………………………….. 

ขอทาํหนงัสือยนิยอมไวก้บั สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั วา่ขา้พเจา้ยนิยอมให้
หน่วยงานคลงั ของ อปท.  ...........………………………อาํเภอ……….........………….จงัหวดั…………………..........
หกัเงินจากเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจา้ง หรือเงินไดอ่ื้นใดของขา้พเจา้อนัอาจมีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งน้ี ณ 
ท่ีจ่าย (หน่วยงานคลงั) ก่อนจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ทุกวนัส้ินเดือน หรือวนัอ่ืนใดท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สงักดัของ
ขา้พเจา้กาํหนดเป็นวนัจ่ายเงินเดือน/ค่าจา้ง/ค่าตอบแทนฯ เพื่อชาํระเป็นค่าหุน้รายเดือน ค่ากูย้มืเงินพร้อมดอกเบ้ียหรือ
เงินเพิ่ม (ถา้มี) เป็นประจาํทุกเดือน ต่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั โดยหน่วยงานคลงัไม่
จาํเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบก่อน 

(ลงช่ือ)………………………………ผูย้นิยอมใหห้กัเงิน 
(…………………...…………………………………...) 

 

คาํรับรองของผูอ้าํนวยการกองคลงั / หวัหนา้ส่วนการคลงั 

ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั/
หวัหนา้ส่วนการคลงั สงักดั อปท. ...........……………..……………………อาํเภอ…………………………
จงัหวดั…………………………..รับทราบการยนิยอมขา้งตน้ และทราบดีวา่ขา้พเจา้ตอ้งมีหนา้ท่ีในการหกัเงิน ณ ท่ีจ่าย
ของ………………………………………………..…..ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ จาํกดั 
แจง้ใหท้ราบ พร้อมมีหนา้ท่ีรวบรวมเงินส่งใหส้หกรณ์ฯ ภายในวนัส้ินเดือน เป็นประจาํทุกเดือน จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน 

(ลงช่ือ)………….............………………………. 
(………………………………………..) 

 
 
 



 

หนังสือคํา้ประกนัสําหรับเงนิกู้สามญั 
เลขท่ี .................../....................... 

 

วนัท่ี .................เดือน.................................พ.ศ.............. 

ขา้พเจา้ ...........................……………………….……สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.........................อาย…ุ.…….ปี   

เลขประจาํตวัประชาชน           เป็น       ขา้ราชการ / ลูกจา้งประจาํ            
พนกังานจา้งตามภารกิจ     พนกังานจา้งทัว่ไป  ตาํแหน่ง .................................................สงักดั..................................... 
ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ.......................... บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี ..............หมู่ท่ี ............. ถนน........................... 
ตาํบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย.์............................. 
โทรศพัท.์.............................................ไดท้าํหนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ 
จาํกดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือคํ้าประกนัน้ีจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้..................................................... กูเ้งิน จาํนวนเงินกู.้...................................บาท 
(.................................................................)  ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี ............/.............ลงวนัท่ี ............................              
และผูกู้ ้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจ้ายินยอมคํ้ าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมคํ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระ
หน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสําหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอด
แลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้นๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  
จะไดช้าํระครบถว้นแลว้  
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ขา้พเจา้หลุดพน้จากการคํ้าประกนัรายน้ี จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้คํ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ
ของสหกรณ์ เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนขา้พเจา้  
 ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้
แลว้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมชาํระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี   ผูจ่้ายเงินได ้
รายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ หกัจาํนวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งชาํระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือน
และเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้
กบัสหกรณ์ และความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้าํระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้ ํ้าประกนั
นั้น โดยส้ินเชิงแลว้  

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้
สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้ให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บชาํระหน้ี           
จนส้ินเชิง  

ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
                                                                                                                                                                                                    ...../ขอ้ 7. ในกรณี  
ลายมือช่ือผู้คํา้ประกนั............................................................................. 

หนงัสือเงินกูท่ี้ ............../............. 
ช่ือผูกู้.้.......................................... 

ทะเบียนผูค้ ํ้าประกนั. 
เล่ม........................หนา้........................ 
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 ขอ้ 7. ในกรณีท่ีผูกู้ผู้ผ้ดินดัชาํระหน้ี ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 7.1  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหน้ีท่ีคา้งชาํระให้แก่ขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์แจง้          
ความเป็นหน้ีใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

2. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

3. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 
 7.2  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจา้ตามท่ีอยูใ่นสัญญาคํ้าประกนัฉบบัน้ี ขา้พเจา้ตกลงใหติ้ดต่อไปยงั
สถานท่ีต่อไปน้ี 
   1. สถานท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................โทร................................ 
   2. สถานท่ีทาํงาน......................................................................โทร................................... 
   3. สถานท่ี................................................................................โทร............................... 
 7.3  ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหน้ีได ้เกินกว่า 1 คร้ังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา            
08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.และในวนัหยดุราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนังสือคํ้ าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสําคญัต่อ           
หนา้พยาน 

ลงช่ือ……………………………..……...ผูค้ ํ้าประกนั 
                                                               (…………………………….……….) 

ลงช่ือ…………………………..………...พยาน 
        (…………………………………….) 
ลงช่ือ……………..……………………...พยาน 
       (……………………………….…….) 

 

คาํยนิยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี ............................................................. 
วนัท่ี ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง...................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง..................................................... 
ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือคํ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี
และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

                                                                  ………………………………………คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม 
                                                                                     (...........................................................) 
                                                                                       ..........................................................ผูค้ ํ้าประกนั 
                                                                                     (...........................................................) 



 

หนังสือยินยอมของผู้ค้ําประกันเงินกู้ให้หักเงิน ณ ท่ีจ่าย 
……………………………………………….. 

เขียนที่   ....................................................…………………

อําเภอ………………............……จังหวัด............................

วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว ……………………………………………………อายุ………………..ป
อยู่บ้านเลขที่………………...……...หมู่ที่…………ตําบล…………………………..อําเภอ…….…………………….
จังหวัด…………………………ปจจุบันดํารงตําแหน่ง ……………………………………...ระดับ (ถ้ามี)………อัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้าง………………….…….….บาท สังกัด อปท. …………….......................... ...………………………….
อําเภอ……………………….....................จังหวัด…………………………….. 

  ขอทําหนังสือยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่  จํากัดว่าข้าพเจ้ายินยอมให้
หน่วยงานคลัง ของ อปท.  ...........………………………อําเภอ……….........………….จังหวัด…………………..........
หักเงินจากเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง หรือเงินได้อ่ืนใดของข้าพเจ้าอันอาจมีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งน้ี ณ
ที่จ่าย (หน่วยงานคลัง) ก่อนจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าทุกวันสิ้นเดือน หรือวันอ่ืนใดท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัดของ
ข้าพเจ้ากําหนดเปนวันจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนฯ เพื่อชําระหน้ีให้กับผู้กู้เงินคือ...................................................
เปนค่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม (ถ้ามี) ในกรณีผู้กู้เงินไม่มีเงินได้เพียงพอในการชําระหน้ี  หรือไม่ชําระหน้ี  ซึ่ง
หน่วยงานคลังได้รับการแจ้งให้หักเงินได้ของข้าพเจ้า  จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่ จํากัด 
โดยหน่วยงานคลังไม่จําเปนต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อน 

(ลงชื่อ)………………………………ผู้ยินยอมให้หักเงิน
(…………………...…………………………………...)

 

คํารับรองของผู้อํานวยการกองคลัง / หัวหน้าส่วนการคลัง 

ข้าพเจ้านาย /นาง/นางสาว………………………………………………………….ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง /หัวหน้าส่วนการคลัง สังกัด อปท. ........... ……………..……………………อําเภอ …………………………
จังหวัด…………………………..รับทราบการยินยอมข้างต้น และทราบดีว่าข้าพเจ้าต้องมีหน้าที่ในการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ของ………………………………………………..…..ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด 
แจ้งให้ทราบ พร้อมมีหน้าที่รวบรวมเงินส่งให้สหกรณ์ฯ ภายในวันสิ้นเดือน เปนประจําทุกเดือน จึงลงลายมือชื่อไว้เปน
หลักฐาน 

(ลงชื่อ)…………………………………. 
(………………………………………..) 

       ตําแหน่ง............................................  
 



 

หนังสือคํา้ประกนัสําหรับเงนิกู้สามญั 
เลขท่ี .................../....................... 

 

วนัท่ี .................เดือน.................................พ.ศ.............. 

ขา้พเจา้ ...........................……………………….……สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.........................อาย…ุ.…….ปี   

เลขประจาํตวัประชาชน           เป็น       ขา้ราชการ / ลูกจา้งประจาํ            
พนกังานจา้งตามภารกิจ     พนกังานจา้งทัว่ไป  ตาํแหน่ง .................................................สงักดั..................................... 
ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ.......................... บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี ..............หมู่ท่ี ............. ถนน........................... 
ตาํบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั.............................. รหสัไปรษณีย.์............................. 
โทรศพัท.์.............................................ไดท้าํหนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ 
จาํกดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือคํ้าประกนัน้ีจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  
 ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้..................................................... กูเ้งิน จาํนวนเงินกู.้...................................บาท 
(.................................................................)  ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี ............/.............ลงวนัท่ี ............................              
และผูกู้ ้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจ้ายินยอมคํ้ าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมคํ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระ
หน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสําหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอด
แลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้นๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  
จะไดช้าํระครบถว้นแลว้  
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ขา้พเจา้หลุดพน้จากการคํ้าประกนัรายน้ี จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้คํ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการ
ของสหกรณ์ เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนขา้พเจา้  
 ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้
แลว้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมชาํระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี   ผูจ่้ายเงินได ้
รายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ หกัจาํนวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งชาํระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือน
และเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้
กบัสหกรณ์ และความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้าํระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้ ํ้าประกนั
นั้น โดยส้ินเชิงแลว้  

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้
สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้ให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บชาํระหน้ี           
จนส้ินเชิง  

ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
                                                                                                                                                                                                    ...../ขอ้ 7. ในกรณี  
ลายมือช่ือผู้คํา้ประกนั............................................................................. 

หนงัสือเงินกูท่ี้ ............../............. 
ช่ือผูกู้.้.......................................... 

ทะเบียนผูค้ ํ้าประกนั. 
เล่ม........................หนา้........................ 
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 ขอ้ 7. ในกรณีท่ีผูกู้ผู้ผ้ดินดัชาํระหน้ี ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 7.1  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหน้ีท่ีคา้งชาํระให้แก่ขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์แจง้          
ความเป็นหน้ีใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

2. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

3. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู.่.............................................................................................................................................................. 
 7.2  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจา้ตามท่ีอยูใ่นสัญญาคํ้าประกนัฉบบัน้ี ขา้พเจา้ตกลงใหติ้ดต่อไปยงั
สถานท่ีต่อไปน้ี 
   1. สถานท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................โทร................................ 
   2. สถานท่ีทาํงาน......................................................................โทร................................... 
   3. สถานท่ี................................................................................โทร............................... 
 7.3  ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหน้ีได ้เกินกว่า 1 คร้ังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ตั้งแต่เวลา            
08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.และในวนัหยดุราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนังสือคํ้ าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสําคญัต่อ           
หนา้พยาน 

ลงช่ือ……………………………..……...ผูค้ ํ้าประกนั 
                                                               (…………………………….……….) 

ลงช่ือ…………………………..………...พยาน 
        (…………………………………….) 
ลงช่ือ……………..……………………...พยาน 
       (……………………………….…….) 

 

คาํยนิยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี ............................................................. 
วนัท่ี ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง...................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง..................................................... 
ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือคํ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี
และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

                                                                  ………………………………………คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม 
                                                                                     (...........................................................) 
                                                                                       ..........................................................ผูค้ ํ้าประกนั 
                                                                                     (...........................................................) 



 

หนังสือยินยอมของผู้ค้ําประกันเงินกู้ให้หักเงิน ณ ท่ีจ่าย 
……………………………………………….. 

เขียนที่   ....................................................…………………

อําเภอ………………............……จังหวัด............................

วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว ……………………………………………………อายุ………………..ป
อยู่บ้านเลขที่………………...……...หมู่ที่…………ตําบล…………………………..อําเภอ…….…………………….
จังหวัด…………………………ปจจุบันดํารงตําแหน่ง ……………………………………...ระดับ (ถ้ามี)………อัตรา
เงินเดือน/ค่าจ้าง………………….…….….บาท สังกัด อปท. …………….......................... ...………………………….
อําเภอ……………………….....................จังหวัด…………………………….. 

  ขอทําหนังสือยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่  จํากัดว่าข้าพเจ้ายินยอมให้
หน่วยงานคลัง ของ อปท.  ...........………………………อําเภอ……….........………….จังหวัด…………………..........
หักเงินจากเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง หรือเงินได้อ่ืนใดของข้าพเจ้าอันอาจมีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งน้ี ณ
ที่จ่าย (หน่วยงานคลัง) ก่อนจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าทุกวันสิ้นเดือน หรือวันอ่ืนใดท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นสังกัดของ
ข้าพเจ้ากําหนดเปนวันจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนฯ เพื่อชําระหน้ีให้กับผู้กู้เงินคือ...................................................
เปนค่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม (ถ้ามี) ในกรณีผู้กู้เงินไม่มีเงินได้เพียงพอในการชําระหน้ี  หรือไม่ชําระหน้ี  ซึ่ง
หน่วยงานคลังได้รับการแจ้งให้หักเงินได้ของข้าพเจ้า  จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่ จํากัด 
โดยหน่วยงานคลังไม่จําเปนต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก่อน 

(ลงชื่อ)………………………………ผู้ยินยอมให้หักเงิน
(…………………...…………………………………...)

 

คํารับรองของผู้อํานวยการกองคลัง / หัวหน้าส่วนการคลัง 

ข้าพเจ้านาย /นาง/นางสาว………………………………………………………….ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง /หัวหน้าส่วนการคลัง สังกัด อปท. ........... ……………..……………………อําเภอ …………………………
จังหวัด…………………………..รับทราบการยินยอมข้างต้น และทราบดีว่าข้าพเจ้าต้องมีหน้าที่ในการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ของ………………………………………………..…..ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากัด 
แจ้งให้ทราบ พร้อมมีหน้าที่รวบรวมเงินส่งให้สหกรณ์ฯ ภายในวันสิ้นเดือน เปนประจําทุกเดือน จึงลงลายมือชื่อไว้เปน
หลักฐาน 

(ลงชื่อ)…………………………………. 
(………………………………………..) 

       ตําแหน่ง............................................  
 

 


