
 

เขียนท่ี…………………………………… 
วันท่ี………………………………………  

เรียน      คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากดั 

 ขาพเจา………………………………………………….…สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………………………..             
สั ง กั ด ท อ ง ถ่ิ น ………………….…………………….. ตํ า แ ห น ง …………………………..………….……..              
หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอไดสะดวก…..……………………. ไดรับเงินไดรายเดือนจํานวน…..……………….บาท 
ในเวลานี้ขาพเจามีเงินคาหุนสะสมเปนเงินจํานวน…………….....…… ขอเสนอคําขอกูเงินประเภทสามัญทุนเรือนหุน
และเงินฝาก ดังตอไปนี ้

 ขอ 1.  ขาพเจาขอกูเงินประเภทสามัญ จํานวน…………….….…….บาท (…………………………………)   
เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคตอไปนีโ้ปรดระบุ………………………………………………………………………. 

 ขอ 2.  ขาพเจาขอรวมเงินท่ีกูนี้เขากับหนี้เดิมเปนหนี้รายเดยีวกัน 
ตามหนังสือกู………….สัญญาเลขท่ี………/…….งวดท่ี………ตนเงิน…………...….บาท ลงวันท่ี………………… 
ตามหนังสือกู………….สัญญาเลขท่ี………/…….งวดท่ี………ตนเงิน…………...….บาท ลงวันท่ี………………… 
ตามหนังสือกู………….สัญญาเลขท่ี………/…….งวดท่ี………ตนเงิน…………...….บาท ลงวันท่ี………………… 

 ขอ 3.  การชําระหนี้ ขาพเจาสัญญาวาจะสงชําระตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ………………………บาทพรอม
ดอกเบ้ีย ตามท่ีสหกรณกําหนด ภายในระยะเวลาท้ังส้ิน…………..งวด  

 ขอ 4.  ขาพเจาไดทําหนังสือกู หนังสือค้ําประกัน และคํายนิยอมของคูสมรสใหไวตอสหกรณ ตามแบบท่ี
สหกรณกําหนดไว 
 

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

 
เอกสารประกอบคําขอกูสามัญ 

 1. คําขอกูเงินสามัญ (กรอกขอความใหสมบูรณ) 
 2. สําเนาสัญญาจางงานลาสุด มีฝายบุคลากรรับรอง (กรณีเปนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป) 
 3. สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานผูกู   จํานวน 1 ชุด 
 4. สลิปเงินเดือนหรือรายละเอียดการหักเงินเดือนจากหนวยงานของผูกู (รายละเอียดแนบฎีกา)  เดือนลาสุด 
 5. สําเนาหนาแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ท่ีระบุช่ือเจาของบัญชี เลขท่ีบัญชี เพื่อรับโอนเงินกู  จํานวน 1 ชุด 
 
 

F22.12.60 

รับท่ี…………………………… 
วันท่ี…………/………./……… คําขอกูเงินสามัญประเภททุนเรือนหุนและเงินฝาก 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม  จํากัด 



 
-2- 

 
 
 
 
 

 
 

(รายการตอไปนี้สําหรับเจาหนาที่สหกรณกรอกเอง) 

เงินไดรายเดือน 
สิทธิ์ในการกู

สามัญ 
หุนคงเหลือ/

สะสมตอเดือน 
เงินกูเดิมคงเหลือ 

เงินกูสามัญ เงินกูฉุกเฉิน รวม (บาท) 
      

 

1. ผูขอกู เคย/ไมเคย ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ หรือขาดสงเงินสะสมรายเดือน………………………………… 
2. ขอช้ีแจงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………เจาหนาที่สินเช่ือ 
 
 
คําวินิจฉัย ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.………………………………………………………ผูจัดการ 
 

 
 
 
 
 

เสนอ คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งท่ี  ………./………… วันท่ี ……../…………/……….. 
 
มีมติ  รับทราบการอนุมัติจากผูจัดการ       อนุมัติ    ไมอนุมัติ  
โดย มี /ไมมี เง่ือนไข ……………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
 
 
 

คํารับรองของผูหักเงินได 
ขอรับรองวา ขาพเจาสามารถหักเงินไดของผูกูชําระหนี้ให
สหกรณไดตามเง่ือนไขขางตน 
 

……..………………………….…… หัวหนาสวนการคลัง 
(……………………………………………) 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
    ขาพเจาไดพิจารณาตามความเห็น และตามท่ีสอบถามแลว 
    เห็นสมควรใหเงินกูแกสมาชิกรายนี้ได 

 

         ……………………………………… ปลัด อปท. 
         (……………………..………………………) 



 

หนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามญัทุนเรือนหุนและเงินฝาก 
เลขท่ี…………../…………… 

วันท่ี………เดือน………………………พ.ศ.………. 
  ขาพเจา………………………………………………….. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………… อายุ……ป 

เลขท่ีบัตรประชาชน   รับราชการ หรือทํางานประจําใน
ตําแหนง…………………………………………สังกัด………..………………………......….. ไดรับเงินเดือน/คาจาง                       
เดือนละ............................................ บาท ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี ............ หมูท่ี........... ตําบล....................................
อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย...................................                                    
โทรศัพท......................................... ขอทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด  
ซ่ึงตอไปนี้ในหนังสือกูเงินนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี ้

  ขอ 1.  ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนจํานวนเงิน..................................................................…บาท 
(….……………………………………...........) เพ่ือวัตถุประสงค................................................................................. 
และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนี้โดยถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจา ถือวาขาพเจา
ไดรับเงินครบถวนในวนัท่ีสหกรณโอนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของขาพเจา  

  ขอ  2.  ขาพเจายอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ .............................. ตอป 
ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีสหกรณจะตองเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูแลว ขาพเจายินยอม

ใหสหกรณเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียไดตามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ท้ังนี้สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบ
ลวงหนา 
  ขอ  3.  ขาพเจาขอชําระคืนหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน โดยชําระตนเงินและดอกเบี้ยเงินกูเทากัน                 
ทุกงวด ๆ ละ.................... บาท (..............................................................) จํานวน...................งวด    ท้ังนี้ ตั้งแต                   
เดือนถัดจากเดือนท่ีไดรับเงินกูสามัญเปนตนไป จนกวาจะครบจํานวนเงินท่ีกู  

อนึ่ง ขาพเจาขอยืนยันวาการสงชําระคืนเงินกู(รวมท้ังตนเงินและดอกเบ้ีย) แตละงวดถึงกําหนดภายใน
ส้ินเดือนท่ีระบุไวสําหรับงวดนั้นๆ 

  ขอ 4. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ียตามขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น 
จากเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนของขาพเจาเพ่ือสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทําหนังสือ
ยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนมอบไว ท้ังนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทสามัญนี้
โดยส้ินเชิงแลว 
                                                                                                                                                                                                    ...../ขอ 5.  ขาพเจา  
ลายมือชือ่ผูกู............................................................................. 
 

หนังสือคํ้าประกันท่ี……./…….ช่ือผูคํ้าประกัน………………………………………………… 
หนังสือคํ้าประกันท่ี……./…….ช่ือผูคํ้าประกัน………………………………………………… 
หลักประกันอยางอื่น……………………………………………………………….…………… 
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  ขอ 5.  ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอท่ีวาดวยการควบคุมหลักประกันและ                 
การเรียกคืนเงินกูใหถือวาเงินกูท่ีไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที
โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว  

  ขอ 6.  ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรือ 
งานประจํา ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณให          
เสร็จส้ินเสียกอน  

ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จส้ินตามท่ีกลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ี         
ผูจายเงินสะสมสําหรับขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพ่ือชําระหนี้
ตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนได                                
  ขอ 7.  ในกรณีท่ีขาพเจาเปนผูผิดนัดชําระหนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณดําเนินการดังตอไปนี ้
            7.1  ถาสหกรณไมสามารถแจงความเปนหนี้ท่ีคางชําระใหแกขาพเจาได ขาพเจาตกลงให
สหกรณแจงความเปนหนี้ใหแกบุคคลดังตอไปนี ้

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

2. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ท่ีอยู............................................................................................................................................................... 
            7.2  ถาสหกรณไมสามารถติดตอขาพเจาตามท่ีอยูในสัญญาเงินกูฉบับนี้ ขาพเจาตกลงใหติดตอ
ไปยังสถานท่ีตอไปนี ้
   1. สถานท่ีอยูปจจุบัน.................................................................โทร................................ 
   2. สถานท่ีทํางาน......................................................................โทร................................... 
   3. สถานท่ี................................................................................โทร............................... 
            7.3  ขาพเจาตกลงใหสหกรณทวงถามหนี้ไดเกินกวา 1 ครั้งตอวัน ในวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแต
เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ท้ังนี้ใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว  
  ขอ 8.  ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาไดนําหุนของสหกรณ จํานวน...........หุน เปนเงิน....................... บาท 
มาจํานําไวเปนประกันเงินกูครั้งนี้ดวย และขาพเจายินยอมท่ีจะนําเงินคาหุนท่ีจะเกิดขึ้นในภายหนามาประกันเงินกูของ
ขาพเจา 
  ขอ 9.  หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปน
หนังสือโดยทันที 
                                                                                                                                                                                                    ...../ขอ 10.  ตราบใด  
ลายมือชือ่ผูกู............................................................................. 
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  ขอ 10. ตราบใดท่ีขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล          
เงินเฉล่ียคืนหรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาไดรับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกูท่ีขาพเจามีอยูกับสหกรณได เม่ือขาพเจามีสิทธิ
ไดรับเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนาของขาพเจาท่ีจะใหหักกลบลบหนี้ โดยใหสหกรณมีอํานาจท่ีจะ
ดําเนินการหักกลบลบหนี้ได  

ขอ 11. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน มอบไวให
สหกรณ หนวยงานตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน 
  ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกู เงินสําหรับเงินกูสามัญนี้  โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง                       
จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  
 

…………………………….…………..ผูกูเงิน  ………….…………………………..ผูใหกูเงิน 
 (………………….…….………………..)   (………………………………………..) 
       

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

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

ขาพเจา....................................................................................................ไดรับเงินกู จํานวน.....................................................บาท 
(................................................................................................... ................) ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้ไปเปนการถกูตองแลว 
ณ วันท่ี ......... เดือน........................................ พ.ศ. .................. โดย ไดรับ  เปนเงินสด   เปนเช็ค   เปนเงินโอน/นําเงินเขาฝาก
บัญชีของขาพเจา ช่ือ ธนาคาร...................................... สาขา................................................. บัญชีเลขท่ี........................................................ 

ลงช่ือ.....................................................................ผูรับเงิน 
        (......................................................................) 
ลงช่ือ.....................................................................เจาหนาท่ีผูจายเงิน 
        (......................................................................) 
ลงช่ือ.....................................................................ผูจัดการ 
       (.......................................................................) 

 

 

คําเตือน 

การปลอมแปลงเอกสารหรือลงลายมือช่ือ
ของผูอ่ืนถือวาเปนความผิดตามกฎหมาย 



 
คํายินยอมหักเงินชําระหนี้สมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิน่เชยีงใหม จํากัด  

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

วันท่ี…………เดือน…………………พ.ศ…………. 

เร่ือง  รับรองการหักเงิน  ณ  ท่ีจายของสมาชิกสหกรณ 

เรียน  ประธานกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม  จํากดั 

 ข า พ เ จ า ข อ รั บ ร อ ง ว า น า ย /น า ง /น า ง ส า ว ………………………….……………………………………               
ไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด จํานวนเงิน………...................…………บาท 
(...............................................................................) จริง   และขาพเจา ผูลงลายมือช่ือทายหนังสือนี้                                  
ในฐานะผูแทนหนวยงานของ อปท. ...................................................... ขอสัญญา และจะถือวาเปนหนาท่ีของ
หนวยงานในการท่ีจะดําเนินการหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินอ่ืนใดของนาย/นาง/นางสาว............................................ 
เพ่ือชําระคาหุนรายเดือน  คาตนเงินกูและดอกเบ้ีย  หรือคาอ่ืนใด ท่ีสหกรณเรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณฯตามระเบียบ  
นับแตบัดนี้เปนตนไป  ณ วันส้ินเดือน  พรอมจัดสงใหสหกรณในรูปของเช็คธนาคารหรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร   
ภายในวันส้ินเดือน หากไมดําเนินการใหถือวาหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูบังคับบัญชาจงใจละเวน
การปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือมีเจตนาทุจริต ฉอโกง หลอกลวง สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม 
จํากัด ซ่ึงสามารถดําเนินคดีท้ังทางแพงและอาญากับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีลงลายมือช่ือทายนี้เปนหลักฐาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(ลงช่ือ)................................................................ผูรับคํายินยอม 
(………………………………………………..) 
นายก อปท.……………….…………………. 

 
  
           
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประทับตรา
หนวยงาน 



 
หนังสือยินยอมใหสวนราชการหกัเงินชําระหนี้สมาชกิสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

(ในฐานะผูกู) 
 

เขียนท่ี   ....................................................……………… 
วันท่ี……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

ขาพเจา………………………………………………… อายุ………..ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี……………...... 
หมู ท่ี………ตรอก/ซอย………..ถนน………………….ตําบล... ....... ....... ....... . อําเภอ………………………….
จังหวัด………………………รับราชการสังกัด……………………………ตําแหนง………………………………….
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินเชียงใหม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……………มีความประสงค
ใหสวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงินและนําสงเงินให สหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจาเปนสมาชิก                        
จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินเชียงใหม จํากัด ดังนี ้

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินเชียงใหม จํากัด แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงิน
อ่ืน แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินเชียงใหม จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ 2. กรณขีาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน
หักเงินจากเงินบําเหน็จท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวน ท่ีสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินเชียงใหม 
จํากัด แจงและสงเงินจํานวนนั้นให สหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินเชียงใหม จํากัด แทนขาพเจา 

ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหนจ็ ไมวากรณีใด เม่ือไดหักชําระหนี้แกทางราชการ
แลว (ถามี) ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่นเชียงใหม จํากัด กอนเปนอันดบัแรก 

ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมด
หรือบางสวน จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันท่ีขาพเจามีตอสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม จํากัด นั้น
ระงับส้ินไป หรือไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถ่ินเชียงใหม จํากัด 

ขอ 5. ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปล่ียนแปลงสวนราชการสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของ
รัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหงใดแหงหนึ่งท่ีขาพเจาโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือ         
เงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ท่ีขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของ
รัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพย
ขาราชการทองถ่ินเชียงใหม จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือ
ฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณฯ ไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการหรือใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีขาพเจาสังกัดอยูเพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 
 

/หนังสือยินยอม 
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หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึน้โดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้

ท้ังหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จงึลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึน้โดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ท้ังหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จงึลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

 
ลงช่ือ……………………………...…………ผูกู/ผูใหคํายนิยอม   

(………………………………………………...)   
 

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

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

 
 
 
 

คํารับรองของผูอํานวยการกองคลัง / หัวหนาสวนการคลัง 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง/
หัวหน าสว นกา รคลั ง สัง กัด  อปท .  . . . . . . . . . . . ……………..……………………อํา เภอ …………………………
จังหวัด………………………….. รับทราบการยินยอมขางตน และทราบดีวาขาพเจาตองมีหนาท่ีในการหักเงิน ณ              
ท่ีจายของ………………………………………………..…..ตามท่ีสหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถ่ินเชียงใหม 
จํากัด แจงใหทราบ พรอมมีหนาท่ีรวบรวมเงินสงใหสหกรณฯ ภายในวันส้ินเดือน เปนประจําทุกเดือน จึงลงลายมือช่ือ
ไวเปนหลักฐาน 

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

 
 
 
 
 


