
 

เขียนที…………………………………… 
วนัที………………………………………  

เรียน      คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

 ข้าพเจ้า………………………………………………….…สมาชิกเลขทะเบียนที…………………………..             

สั ง กั ด ท้ อ ง ถิ น ………………….…………………….. ตํ า แ ห น่ ง …………………………..………….……..              

หมายเลขโทรศพัท์ทีติดต่อไดส้ะดวก…..……………………. ได้รับเงินได้รายเดือนจาํนวน…..……………….บาท 

ในเวลานีขา้พเจา้มีเงินค่าหุ้นสะสมเป็นเงินจาํนวน…………….....…… ขอเสนอคาํขอกูเ้งินประเภทสามญัทุนเรือนหุ้น

และเงินฝาก ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินประเภทสามญั จาํนวน…………….….…….บาท (…………………………………)   

เพอืนาํไปใชต้ามวตัถุประสงคต่์อไปนีโปรดระบุ………………………………………………………………………. 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ขอรวมเงินทีกูนี้เขา้กบัหนีเดิมเป็นหนีรายเดียวกนั 

ตามหนงัสือกู…้……….สัญญาเลขที………/…….งวดที………ตน้เงิน…………...….บาท ลงวนัที………………… 

ตามหนงัสือกู…้……….สัญญาเลขที………/…….งวดที………ตน้เงิน…………...….บาท ลงวนัที………………… 

ตามหนงัสือกู…้……….สัญญาเลขที………/…….งวดที………ตน้เงิน…………...….บาท ลงวนัที………………… 

 ขอ้ 3.  การชาํระหนี ขา้พเจา้สัญญาวา่จะส่งชาํระตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ………………………บาทพร้อม

ดอกเบีย ตามทีสหกรณ์กาํหนด ภายในระยะเวลาทงัสิน…………..งวด  

 ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือกู ้หนงัสือคาํประกนั และคาํยินยอมของคู่สมรสให้ไวต้่อสหกรณ์ ตามแบบที

สหกรณ์กาํหนดไว ้

 

ลงชือ……………………………………..ผูข้อกู ้

(……………………………………………….) 

 

เอกสารประกอบคาํขอกู้สามัญ 

 1. คาํขอกูเ้งินสามญั (กรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์) 

 2. สาํเนาสัญญาจา้งงานล่าสุด มีฝ่ายบุคลากรรับรอง (กรณีเป็นพนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทวัไป) 

 3. สาํเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นผูกู้ ้  จาํนวน 1 ชุด 

 4. สลิปเงินเดือนหรือรายละเอียดการหกัเงินเดือนจากหน่วยงานของผูกู้ ้(รายละเอียดแนบฎีกา)   เดือนล่าสุด 

 

 

F01.11.63 

รับที…………………………… 

วนัที…………/………./……… คําขอกู้เงินสามญัประเภททุนเรือนหุ้นและเงนิฝาก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่  จํากัด 
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(รายการต่อไปนีสําหรับเจ้าหน้าทสีหกรณ์กรอกเอง) 

เงินไดร้ายเดือน 
สิทธิในการกู้

สามญั 

หุน้คงเหลือ/

สะสมต่อเดือน 

เงินกูเ้ดิมคงเหลือ 

เงินกูส้ามญั เงินกูฉุ้กเฉิน รวม (บาท) 

      

 

1. ผูข้อกู ้เคย/ไม่เคย ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือน………………………………… 

2. ขอ้ชีแจงอืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………เจ้าหน้าทสิีนเชือ 

 

 

คาํวนิิจฉัย ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.………………………………………………………ผู้จดัการ 
 

 
 

 

 

 

เสนอ คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครังที  ………./………… วนัที ……../…………/……….. 

 

มีมติ  รับทราบการอนุมติัจากผูจ้ดัการ       อนุมติั    ไม่อนุมติั  

โดย มี /ไม่มี เงือนไข ……………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

 

 

 

 

คาํรับรองของผู้หกัเงนิได้ 

ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้สามารถหกัเงินไดข้องผูกู้ช้าํระหนีให้

สหกรณ์ไดต้ามเงือนไขขา้งตน้ 
 

……..………………………….…… หวัหนา้ส่วนการคลงั 

(……………………………………………) 

คาํรับรองของผู้บงัคบับญัชา 

    ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาตามความเห็น และตามทีสอบถามแลว้ 

    เห็นสมควรใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกรายนีได ้
 

         ……………………………………… ปลดั อปท. 

         (……………………..………………………) 



 

หนังสือกู้ เงนิสําหรับเงนิกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงนิฝาก 

เลขที…………../…………… 

วนัที………เดือน………………………พ.ศ.………. 

  ขา้พเจา้………………………………………………….. สมาชิกเลขทะเบียนที………… อายุ……ปี 

เลขทีบัตรประชาชน   รับราชการ หรือทาํงานประจาํใน

ตาํแหน่ง…………………………………………สังกดั………..………………………......….. ได้รับเงินเดือน/ค่าจา้ง                       

เดือนละ............................................ บาท ทีอยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที ............ หมู่ที........... ตาํบล....................................

อ ําเภอ/เขต.................................. จังหว ัด......................................... รหัสไปรษณี ย์...................................                                    

โทรศพัท.์........................................ ขอทาํหนงัสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั  

ซึงต่อไปนีในหนงัสือกูเ้งินนีจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพอืเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี 

  ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน..................................................................…บาท 

(….……………………………………...........) เพอืวตัถุประสงค.์................................................................................ 

และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนีโดยถูกตอ้งแลว้ กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้ ถือวา่ขา้พเจา้

ไดรั้บเงินครบถว้นในวนัทีสหกรณ์โอนเงินจาํนวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้  

  ขอ้  2.  ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบียเงินกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราร้อยละ .............................. ต่อปี 

ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นทีสหกรณ์จะตอ้งเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเงินกูแ้ล้ว ขา้พเจา้ยินยอม

ให้สหกรณ์เปลียนแปลงอตัราดอกเบียได้ตามทีเห็นสมควรเมือใดก็ได้ ทงันีสหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

ล่วงหนา้ 

  ข้อ  3.  ข้าพเจ้าขอชําระคืนหนีเงินกู ้เป็นงวดรายเดือน โดยชําระต้นเงินและดอกเบียเงินกู้ เท่ากัน                 

ทุกงวด ๆ ละ.................... บาท (..............................................................) จาํนวน...................งวด    ทงันี ตงัแต ่                  

เดือนถดัจากเดือนทีไดรั้บเงินกูส้ามญัเป็นตน้ไป จนกวา่จะครบจาํนวนเงินทีกู ้ 

อนึง ขา้พเจา้ขอยืนยนัวา่การส่งชาํระคืนเงินกู(้รวมทงัตน้เงินและดอกเบีย) แต่ละงวดถึงกาํหนดภายใน

สินเดือนทีระบุไวส้าํหรับงวดนนัๆ 

  ขอ้ 4. ในการส่งคืนตน้เงินกู้พร้อมด้วยดอกเบียตามขอ้ 3. นัน ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือ

เจา้หน้าทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้นของขา้พเจา้ หกัจาํนวนเงินงวดชาํระหนีซึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นนั 

จากเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้นของขา้พเจา้เพือส่งต่อสหกรณ์ดว้ย ความยินยอมนีให้มีอยูต่ลอดไปโดยทาํหนังสือ

ยินยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้นมอบไว ้ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระหนีตามหนงัสือสัญญากูเ้งินประเภทสามญันี

โดยสินเชิงแลว้ 

                                                                                                                                                                                                   ...../ขอ้ 5.  ขา้พเจา้  

ลายมือชือผู้กู้............................................................................. 

 

หนงัสือคาํประกนัที……./…….ชือผูค้าํประกนั………………………………………………… 

หนงัสือคาํประกนัที……./…….ชือผูค้าํประกนั………………………………………………… 

หลกัประกนัอยา่งอืน……………………………………………………………….…………… 
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  ข้อ 5.  ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อทีว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและ                 

การเรียกคืนเงินกูใ้ห้ถือว่าเงินกูที้ไดรั้บไปจากสหกรณ์นีเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิงพร้อมทงัดอกเบียในทนัที

โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้ 

  ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถ้าขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรือ 

งานประจาํ ขา้พเจา้จะตอ้งแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการชําระหนีสินซึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให ้         

เสร็จสินเสียก่อน  

ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการชาํระหนีสินให้เสร็จสินตามทีกล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าที         

ผูจ่้ายเงินสะสมสําหรับขา้ราชการ บาํเหน็จ บาํนาญ เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารอง

เลียงชีพหรือเงินอืนใดทีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพือชาํระหนี

ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสินเสียก่อนได ้                               

  ขอ้ 7.  ในกรณีทีขา้พเจา้เป็นผูผ้ดินดัชาํระหนี ขา้พเจา้ตกลงยินยอมให้สหกรณ์ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

            7.1  ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งความเป็นหนีทีค้างชําระให้แก่ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าตกลงให้

สหกรณ์แจง้ความเป็นหนีใหแ้ก่บุคคลดงัตอ่ไปนี 

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

ทีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

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

ทีอยู.่.............................................................................................................................................................. 

            7.2  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจา้ตามทีอยูใ่นสัญญาเงินกูฉ้บบันี ขา้พเจา้ตกลงให้ติดต่อ

ไปยงัสถานทีต่อไปนี 

   1. สถานทีอยูปั่จจุบนั.................................................................โทร................................ 

   2. สถานทีทาํงาน......................................................................โทร................................... 

   3. สถานที................................................................................โทร............................... 

            7.3  ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนีไดเ้กินกว่า 1 ครังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ตงัแต่

เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.และในวนัหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทงันีให้เป็นไปตามทีกฎหมาย

กาํหนดไว ้ 

  ข้อ 8.  หากข้าพเจ้าได้ยา้ยทีอยู่จากทีได้แจ้งไวใ้นหนังสือนี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็น

หนงัสือโดยทนัที 

 

 

                                                                                                                                                                                                   ...../ขอ้ 9.  ตราบใด  

ลายมือชือผู้กู้............................................................................. 
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  ขอ้ . ตราบใดทีข้าพเจา้มีหนีอยู่กบัสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นําเงินค่าหุ้น เงินปันผล          

เงินเฉลียคืนหรือเงินอืนใดทีขา้พเจา้ไดรั้บไปหกักลบลบหนีกบัหนีเงินกูที้ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ได ้เมือขา้พเจา้มีสิทธิ

ไดรั้บเงินดงักล่าวและให้ถือเอาขอ้สัญญานีเป็นเจตนาของขา้พเจา้ทีจะให้หกักลบลบหนี โดยให้สหกรณ์มีอาํนาจทีจะ

ดาํเนินการหกักลบลบหนีได ้ 

ขอ้ 10. ขา้พเจา้ได้ทาํหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้น มอบไวใ้ห้

สหกรณ์ หน่วยงานตน้สังกดั และสาํหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินสําหรับเงินกู้สามัญนี โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง                       

จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน  

 

…………………………….…………..ผู้กู้เงิน  ………….…………………………..ผู้ให้กู้เงิน 

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

 
       

     …………………………………..พยาน     

     (…………………………………..) 

 

…………………………………..พยาน     

     (…………………………………..) 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขา้พเจา้....................................................................................................ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน.....................................................บาท 

(...................................................................................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินสาํหรับเงินกูส้ามญันีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

ณ วนัที ......... เดือน........................................ พ.ศ. .................. โดย ไดรั้บ  เป็นเงินสด   เป็นเช็ค   เป็นเงินโอน/นําเงินเขา้ฝาก

บญัชีของขา้พเจา้ ชือ ธนาคาร...................................... สาขา................................................. บญัชีเลขที........................................................ 

ลงชือ.....................................................................ผูรั้บเงิน 

        (......................................................................) 

ลงชือ.....................................................................เจา้หนา้ทีผูจ้่ายเงิน 

        (......................................................................) 

ลงชือ.....................................................................ผูจ้ดัการ 

       (.......................................................................) 

 

คาํเตือน 

การปลอมแปลงเอกสารหรือลงลายมือชือ

ของผู้อืนถือว่าเป็นความผดิตามกฎหมาย 



 

 

คํายนิยอมหักเงินชําระหนีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั  

เขียนที......................................…………………… 

วนัที…………เดือน…………………พ.ศ…………. 

เรือง  รับรองการหกัเงิน  ณ  ทีจ่ายของสมาชิกสหกรณ์ 

เรียน  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่  จาํกดั 

 ข้ า พ เจ้ า ข อ รั บ ร อ ง ว่ า น า ย /น า ง /น าง ส าว ………………………….……………………………………               

ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกดั จาํนวนเงิน………...................…………บาท 

(...............................................................................) จ ริง    แล ะข้าพ เจ้า  ผู ้ล งล ายมื อชื อท้ายห นัง สื อ นี                                  

ในฐานะผูแ้ทนหน่วยงานของ อปท. ...................................................... ขอสัญญา และจะถือว่าเป็นหน้าทีของ

หน่วยงานในการทีจะดาํเนินการหักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินอืนใดของนาย/นาง/นางสาว............................................ 

เพือชาํระค่าหุ้นรายเดือน  ค่าตน้เงินกูแ้ละดอกเบีย  หรือค่าอืนใด ทีสหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิกสหกรณ์ฯตามระเบียบ  

นบัแต่บดันีเป็นตน้ไป  ณ วนัสินเดือน  พร้อมจดัส่งให้สหกรณ์ในรูปของเช็คธนาคารหรือโอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร   

ภายในวนัสินเดือน หากไม่ดาํเนินการให้ถือว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินและผูบ้งัคบับญัชาจงใจละเวน้

การปฏิบติัหนา้ทีโดยมิชอบ หรือมีเจตนาทุจริต ฉ้อโกง หลอกลวง สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ 

จาํกดั ซึงสามารถดาํเนินคดีทงัทางแพ่งและอาญากบัหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ผูแ้ทนหน่วยงานองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ทีลงลายมือชือทา้ยนีเป็นหลกัฐาน 

 จึงเรียนมาเพอืโปรดทราบ 

(ลงชือ)................................................................ผูรั้บคาํยนิยอม 

(………………………………………………..) 

นายก อปท.……………….…………………. 

 

  

           

                  

 

 

 

 

 

 

 

ประทบัตรา

หน่วยงาน 



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากดั 

(ในฐานะผู้กู้) 

เขียนที   ....................................................……………… 

วนัที……….เดือน…………………….พ.ศ………….. 

ข้าพเจ้า………………………………………………… อายุ………..ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที……………...... หมู่ที………

ซอย……….. ถนน…………………. ตาํบล.........................อาํเภอ…………………………. จังหวดั…………………… รับราชการ

สังกัด…………………………… ตําแหน่ง………………………………….และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์ ้าราชการท้องถิน

เชียงใหม่ จาํกัด เลขทะเบียนสมาชิก……………มีความประสงค์ให้หน่วยงานทีขา้พเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและนําส่งเงินให้สหกรณ์                    

ออมทรัพยที์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบันีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ดงันี 

ขอ้ . ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญทีขา้พเจ้าพึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนที

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด แจง้ในแต่ละเดือนและส่งชาํระหนี ชาํระค่าหุ้น หรือเงินอืน แลว้แต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้ . กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบาํเหน็จ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินหกัเงินจากเงิน

บาํเหน็จทีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวน ทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั แจง้และส่งเงินจาํนวนนนั

ให ้สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั แทนขา้พเจา้ 

ขอ้ . การหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ ไม่วา่กรณีใด เมือไดห้กัชาํระหนีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี) ยนิยอม

ให้หักเงนิส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้ . หนงัสือยินยอมนีให้มีผลตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการให้คาํยินยอมทงัหมดหรือบางส่วน 

จนกว่าหนีหรือภาระผูกพนัทีขา้พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด นันระงับสินไป หรือไดรั้บคาํ

ยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั 

ขอ้ . ในกรณีทีขา้พเจา้ตอ้งเปลียนแปลงส่วนราชการสังกดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอืน หรือหน่วยงานอืนของรัฐ หรือ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าทีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน แห่งใดแห่งหนึงทีขา้พเจา้โอนไปสังกดั มีอาํนาจหักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญหรือเงินบาํเหน็จ หรือเงินอืนใดในลกัษณะ

เดียวกนั ทีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน แลว้แต่กรณี เพอืส่งชาํระหนี ชาํระ

ค่าหุน้ หรือเงินอืน ใหส้หกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สญัญาวา่จะถือปฏิบติั

ตามคาํยินยอมในหนงัสือฉบบันีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ฯ ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถินทีขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พือดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยนิยอมฉบบันีทาํขึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนีทงัหมดแลว้ ตรง

ตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

  (ลงชือ)……………………………........…………ผูกู้/้ผูใ้หค้าํยนิยอม   

      (………………………………………………...)   

คาํรับรองของผู้อาํนวยการกองคลงั / หัวหน้าส่วนการคลงั 

ข้าพเจ้า ……………..………………..………………………………ตําแหน่งผู ้อาํนวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลัง          

สังกดั ...........…………….……………… อาํเภอ………………………จงัหวดั………………………….. รับทราบการยินยอมขา้งตน้ 

และทราบดีว่าขา้พเจา้ต้องมีหน้าทีในการหักเงิน ณ  ทีจ่ายของผูกู้ ้ตามทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด                    

แจง้ให้ทราบ พร้อมมีหนา้ทีรวบรวมเงินส่งใหส้หกรณ์ฯ ภายในวนัสินเดือน เป็นประจาํทุกเดือน จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

(ลงชือ)………….............………………………. ผูอ้าํนวยการกองคลงั 

(………………………………………………...)   


