






 
 

รายการเอกสารท่ียื่นตอสหกรณฯ  ในการขอกูเงินคาหุนของตนเอง 
(กูไดไมเกินรอยละ 95 ของเงินคาหุนของตนเอง) 

 
       ชื่อผูกู................................................................................................................................เลขทะเบียน......................................... 
       ผูกูกรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับกอนหลัง และโปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองตรวจสอบ 

เอกสารผูกู 
ชองตรวจสอบ 
มี ไมมี 

1. รายการเอกสารท่ียื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูสามัญ (เอกสารฉบับน้ี)   
2. หนังสือเงินกูสามัญ กรอกขอมูลใหครบถวน ยกเวน ขอ 1 และขอ 2 ของหนังสือเงินกูสามัญไมตองกรอกขอมูล   
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาท่ีมีชื่อบัญชีและเลขท่ีบัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก  
   ประเภทออมทรัพยของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทาน้ัน (เพ่ือใชในการโอนเงินกูใหสมาชิก) 

  

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   
5. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ - นามสกุล)   
6. สําเนาสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจฉบับลาสุด (เฉพาะสมาชิกสมทบ)    
7. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
8. คําขอกูเงินสามัญกรอกขอความใหสมบูรณ   
9. แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ   

 
   หมายเหต ุ

 1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีชื่อในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง 
 2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู 
 4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกู หรือผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับการแกไขน้ัน และหามใชนํ้ายาลบคําผิด 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
(ปรับปรุง 24 สิงหาคม 2560) 
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 (โปรดพลิก) 

 
 

 
  คําขอกูเงินกูสามัญ 

 
เขียนที่………………………………………………………… 
วันที่…………………………………………………………… 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 

 ขาพเจา (ผูขอกู)..........................................................เกิดวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ..............อายุ............ป 
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง......................................................................... ระดับ................... 
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง.................................................. £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง..................................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด กอง.........................................สํานัก......................................เทศบาล............................... 
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่............................วันออกบัตร.................................................วันหมดอายุ.............................................
ออกโดย...................................จังหวัด................................ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££ 
วันออกบัตร......................................วันหมดอายุ................................... ออกโดย.....................................จังหวัด............................................. 
ที่อยูที่ทํางาน........................................................เลขที่..................หมูที่.................ถนน..............................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย…………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.......................หมูที่..................... 
ถนน...........................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย………………….โทรศัพทบาน...............................โทรศัพทที่ทํางาน................................... โทรศัพทมือถือ................................... 
 คูสมรส นาย/นาง…..………………………………………อาชีพ……….……………………………สถานที่ทํางาน…………………………………………… 
ตําแหนง.........................……………………………….....................….........…………รายไดปจจุบันตอเดือน………................………………………..…บาท 
 ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณา ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญ จํานวน……………...…….………บาท (……………………………………………………..…………………………………) 
โดยขอชําระตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ……….…………………บาท จํานวน………………..…………งวด พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด 
 ขอ 2. เหตุผลในการขอกูเพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขอ 3. ในเวลาน้ีขาพเจามีหุนอยูในสหกรณฯ  รวม…………………………..........…หุน เปนเงิน………....................………………………บาท  
 รายไดสุทธิคงเหลือ รายไดปจจุบันของครอบครัวคงเหลือตอเดือน……………………………………….…บาท  
 ขอ 4. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปน้ี 
         4.1 หนี้สินตอสหกรณออมทรัพย 

(ก) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เลขที่สัญญา………………………………วันที่…………………………………………………………………… 
ตนเงินคงเหลือ…………………………..……………บาท 

(ข) เงินกูสามัญ เลขที่สัญญา……………………………………..……วันที่……………….…………………………………………………… 
ตนเงินคงเหลือ………..………………………………บาท 

         4.2 หนี้สินภายนอกสหกรณออมทรัพย  £  ไมมี  £   มี  โปรดระบ…ุ………………………………………………………………… 
         4.3 ขาพเจา  £  ไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน  £  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย.................................จํากัด   
         4.4 ในเวลาน้ีขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง    
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ขอ 5. นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขาพเจาขอเสนอหลักค้ําประกัน ดังตอไปน้ี 
         5.1 สมาชิกค้ําประกัน (ไมเกิน 500,000 บาท 1 คน, ไมเกิน 1,000,000 บาท 2 คน และเกินกวา 1,000,000 บาท 3 คน) 
à 1. ชื่อ…………………………………………….......…… อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง………………………………… 
       ระดับ…………กอง…………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
à 2. ชื่อ……………………………………………....... อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง……………………………………… 
       ระดับ…………กอง…………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
à 3. ชื่อ……………………………………………....... อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง……………………………………… 
       ระดับ…………กอง…………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 

รับที่…………………………………………… 
 

วันที่…………………………………………… เลขที่คําขอกู…….………….…………………… 
 

วันที่………………………………………………… 
คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่กําหนด 
ไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเองโดยถูกตอง 
และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพยไมรับพิจารณา 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559 
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 ขอ 6. ในการกูเงินครั้งน้ี ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 7. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ 
 ขอ 8. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ขาพเจา
ไดแจงไวในขางตนของหนังสือน้ี หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปล่ียนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจา และ
ขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดโดยชอบแลว 
 

 ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ 
 

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

(…………………………………………………………………..) 
 

 

บันทึกการรับรองของผูบังคับบัญชา 
(ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงต้ังแต อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน บริหารทองถ่ิน ระดับตน ข้ึนไปใหรับรองตัวเอง) 

 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ดังน้ี 
 (1) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาผูขอกูไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ถูกรองกลาวโทษ  หรือมีพฤติการณ  ซ่ึงอาจจะถูกออกจากราชการ  
หรืองานประจํา  
 (2) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด 
 (3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว  £ โสด  £ สมรส  £ หมาย 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา 

 

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

 

(รายการตอไปน้ีเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยกรอกเอง) 
รายการ ผูกู ผูค้ําประกัน 1 ผูค้ําประกัน 2 ผูค้ําประกัน 3 

 

1. ชื่อ 
2. ติดการค้ําประกัน 
 
 
3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ 
4. การผิดนัดสงเงินงวด 
5. การขาดสงเงินคาหุน 

 

…………………………….…… 
1. …..………………..…....... 
2. ………………………........ 
3. ................................... 
จํานวน…………….…..บาท 
£  เคย     £  ไมเคย 
£  เคย     £  ไมเคย   

 

…………………………….…..… 
1. …..………………....…....... 
2. …………………..……........ 
3. ..................................... 
จํานวน…………………..บาท 
£  เคย     £  ไมเคย 
£  เคย     £  ไมเคย    

 

…………………..………….…… 
1. …..…………..……..…....... 
2. ………………..………........ 
3. ..................................... 
จํานวน…………………..บาท 
£  เคย     £  ไมเคย 
£  เคย     £  ไมเคย    

 

……………………………...…… 
1. …..………………….…....... 
2. ……………………..…........ 
3. ..................................... 
จํานวน…………………..บาท 
£  เคย     £  ไมเคย 
£  เคย     £  ไมเคย    

 

          เห็นควรอนุมัติวงเงินกู 
 

          จํานวน…………………………..……………บาท …………………งวด 
 

          การชําระคืนตนเงินกูงวดละ………………………………….…บาท 
 

          การชําระคืนตนเงินกูงวดสุดทาย…………………………...…บาท 
 

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

       (.............………………………………………………………) 
วันที่……………………………………………………………............. 
 
 (ลงชื่อ)……………………………………..................…หัวหนางานสินเชื่อ 

 

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

 

 
กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามัญได จํานวน………………………บาท 
 

ในการประชุมครั้งที…่……..………/………..……………… 
 

วันที่…………………………………………………....………… 
 
 
 
 

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

วันที่……………………………………………………………..... 



 

ผูค้ําประกันคนท่ี 1.......................................…………………..………………………… 
 

ผูค้ําประกันคนท่ี 2.......................................…………………..………………………… 
 

ผูค้ําประกันคนท่ี 3.......................................…………………..………………………… 
 

       

 
 
หนังสือเงินกูสามัญ 
 

เลขท่ีสัญญา…………………….…………………         
                                            วันท่ี…………………………………………….... 

 
 ขาพเจา...........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ................... 
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง...............................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี....................... 
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................  
บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร................................................................
วันหมดอาย.ุ............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ท่ีอยูท่ีทํางาน........................................... 
เลขท่ี..................หมูท่ี.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย……………….. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย……………………. 
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทท่ีทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูกู” ไดทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกู” เพ่ือเปน
หลักฐานดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ผูกูไดกูเงินกูสามัญและไดรับเงินกูสามัญจากผูใหกู จํานวน..………………………………………………………………....………บาท 
 (………..………………………………………………………………..……………………………) ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ถือวาผูกูไดรับเงินครบถวนในวันท่ีผูใหกูโอนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู 
 ขอ 2. ผูกูสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูตามขอ 1 เปนงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน งวดละ….………………………บาท 
(.......................................................................................) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….…………….....งวด ตั้งแตเดือนถัดจากเดือน
ท่ีไดรับเงินกูสามัญเปนตนไปจนกวาจะครบจํานวนเงินท่ีกู พรอมดอกเบี้ยในอัตราท่ีผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระ
เปนรายวัน หากภายหลังวันทําสัญญาน้ี ผูใหกูเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบี้ยตามสัญญาน้ี ในอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดทันที โดยผูใหกูไมตองแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแกผูกูแตอยางใด 

ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพ่ือการดังน้ี…………………………………………………...…………………………………… 
 ขอ 4. ในเวลาน้ีผูกูไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง  
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ขอ 5. เม่ือผูกูไดรับเงินกูแลว ผูกูยอมรับผูกพันตามขอบังคับของผูใหกู ดังน้ี 
         5.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกูตามจํานวนเงินงวด
ชําระหน้ีในขอ 2 เพ่ือชําระหน้ีสงใหแกผูใหกูกอนเจาหน้ีรายอ่ืน ๆ 
         5.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูท่ีขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
         5.3 ถาผูกูประสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามท่ีแจงไวขางตน ผูกูจะตองแจง
เปนหนังสือใหผูใหกูทราบ และจัดการชําระหน้ีสิน ซ่ึงผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน 

อนุมัติเม่ือวันท่ี…………………………………….... หนวยท่ี...........………………… 

(โปรดพลิก) 
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         5.4 หากผูกูลาออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกูจะจัดการชําระ
หน้ีสินซ่ึงผูกูมีอยูตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาท่ีผูใหกูกําหนด 
        5.5 กรณีตามขอ 5.3 และขอ 5.4 หากผูกูไมจัดการชําระหน้ีสินใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวมาขางตน ผูกูยินยอมให ผูใหกู
หักเงินคาหุนของผูกูท่ีมีอยูกับผูใหกูชําระหน้ีไดทันที และยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ 
หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพ่ือสงชําระหน้ีตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน 
 ขอ 6. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกูตามท่ีอยูท่ีทํางานหรือท่ีอยูปจจุบันท่ีผูกูไดแจงไว
ในขางตนของสัญญาน้ี หรือท่ีอยูท่ีผูกูไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือคร้ังหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกูไดรับและทราบ
หนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของผูใหกูแลวโดยชอบ 
 ขอ 7. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหผูกูชําระหน้ีตามความในสัญญาน้ี ผูกูตกลงยินยอมใหผูใหกู เลือกฟองบังคับคด ีณ ศาลแพง 
กรุงเทพมหานคร ได 
 

 ผูกูเขาใจขอความในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน 
 
 
 (ลงชื่อ)………………………………………………………ผูกู  (ลงชื่อ)……..………………………………………….......ผูพิมพ/ผูเขียน 
 

       (…………..………………………………………….)                              (…………………………………………………...)      
 
 
 
(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน  (ลงชื่อ)……...…...…………………………………….....เจาหนาท่ีเทศบาล 
 

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

หนังสือยินยอมของคูสมรส 
(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูกูมีคูสมรส) 

                                                                                         
                                                                                        เขียนท่ี…………………………………………… 

วันท่ี……………………………………………….. 
 
ขาพเจา นาย/นาง……………………………………………….…เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง…………………………………………….......... 

ไดยินยอมใหนาย/นาง………………………………………………กูเงินของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือกูขางตนน้ี 
 
 

      (ลงชื่อ)……………………………………………………........สามี / ภรรยา 
       (..............................................................) 
 
 

      (ลงชื่อ)...................................................................พยาน 
       (..............................................................) 
 
 

      (ลงชื่อ)...................................................................พยาน 
       (..............................................................) 

 



 
 
 

 
 

หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด 
 

 
เขียนท่ี............................................................................ 

 

 วันท่ี...............เดือน.................................................พ.ศ. ................... 
 

  ขาพเจา................................................................................... อายุ.................ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี................. 
หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...................................................ถนน....................................................ตําบล........................................ 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รับราชการตําแหนง................................................ 
สังกัด...........................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด.................................................... 
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนท่ี............................มีความประสงคใหหนวยงานหักเงิน 
ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  
  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  ดังนี ้
  ขอ  1.  ยินยอมใหหนวยงานหัก  เงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  เงินบําเหน็จ  เงินอื่นใด  ท่ีถึงกําหนดจายแกขาพเจา 
เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  ตามท่ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
แจงหนวยงานโดยฉับพลัน 
  ขอ  2.  ยินยอมใหหนวยงานหัก  เงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  เงินบําเหน็จ  เงินอื่นใด  ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล  จํากัด  กอนเปนอันดับแรก  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2553  มาตรา  8 
  ขอ  3.  ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมดหรือบางสวน  เวนแตจะไดรบัคํายินยอมเปนหนังสือ
จากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล  จํากัด  
 

  หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ท้ังหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
          ลงชื่อ......................................................ผูใหคํายินยอม 
             (............................................................) 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (............................................................) 
      เจาหนาท่ีเทศบาลผูซึ่งเปนตัวแทนสหกรณฯ 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (............................................................) 
    ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง/ผูจัดการสถานธนานุบาล 
 
หมายเหต ุ ในกรณีผูใหคํายินยอมดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ใหปลัดเทศบาลเปนพยาน 

 

เลขทะเบียนสมาชิก...................... 

Administrator
Stamp



แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ 
 

ช่ือ....................................................................ตําแหนง...........................................สังกัด.......................................... 
 

เงินเดือนประจําเดือน..............................................................   ................................................บาท 

   บวก เงินประจําตําแหนง      ................................................บาท 

 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว     ................................................บาท 

   หัก ภาษี        ................................................บาท 

 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด    ................................................บาท 

 สหกรณออมทรัพยคร ู      ................................................บาท 

 สวัสดิการเทศบาล      ................................................บาท 

 ก.ฌ.        ................................................บาท 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     ................................................บาท 

 ธนาคารออมสิน       ................................................บาท 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  ................................................บาท 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห      ................................................บาท 

 อื่น ๆ        ................................................บาท 

คงเหลือรับสุทธิ        ................................................บาท 

 

…………………………………………………ผูรับรอง 

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

ตําแหนง......................................................... 
 

หมายเหตุ : ผูอํานวยการกองคลังเปนผูรับรอง หากไมมีผูอํานวยการกองคลังใหผูรักษาการแทนเปนผูรับรอง 
     โดยแนบคําสั่งรักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
 รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 

(ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559) 


