รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558
(ปรับปรุง 24 สิงหาคม 2560)

รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเ งินคาหุนของตนเอง
(กูไดไมเกินรอยละ 95 ของเงินคาหุนของตนเอง)
ชื่อผูกู................................................................................................................................เลขทะเบียน.........................................
ผูกกู รุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับกอนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในชองตรวจสอบ

เอกสารผูกู
1. รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูสามัญ (เอกสารฉบับนี้)
2. หนังสือเงินกูสามัญ กรอกขอมูลใหครบถวน ยกเวน ขอ 1 และขอ 2 ของหนังสือเงินกูสามัญไมตองกรอกขอมูล
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทานั้น (เพื่อใชในการโอนเงินกูใหสมาชิก)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
5. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ - นามสกุล)
6. สําเนาสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจฉบับลาสุด (เฉพาะสมาชิกสมทบ)
7. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
8. คําขอกูเงินสามัญกรอกขอความใหสมบูรณ
9. แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ
หมายเหตุ
1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีชื่อในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด
3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู
4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกู หรือผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับการแกไขนั้น และหามใชน้ํายาลบคําผิด

ชองตรวจสอบ
มี ไมมี
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รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558
ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559

รับที่……………………………………………
เลขที่คําขอกู…….………….……………………

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

คําขอกูเงินกูส ามัญ

วันที่…………………………………………………

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 ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญ จํานวน……………...…….………บาท (……………………………………………………..…………………………………)
โดยขอชําระตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ……….…………………บาท จํานวน………………..…………งวด พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด
ขอ 2. เหตุผลในการขอกูเพื่อ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอ 3. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณฯ รวม…………………………..........…หุน เปนเงิน………....................………………………บาท
รายไดสุทธิคงเหลือ รายไดปจจุบันของครอบครัวคงเหลือตอเดือน……………………………………….…บาท
ขอ 4. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปนี้
4.1 หนี้สินตอสหกรณออมทรัพย
(ก) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เลขที่สัญญา………………………………วันที่……………………………………………………………………
ตนเงินคงเหลือ…………………………..……………บาท
(ข) เงินกูสามัญ เลขที่สัญญา……………………………………..……วันที่……………….……………………………………………………
ตนเงินคงเหลือ………..………………………………บาท
4.2 หนี้สินภายนอกสหกรณออมทรัพย £ ไมมี £ มี โปรดระบุ……………………………………………………………………
4.3 ขาพเจา £ ไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่น £ เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย.................................จํากัด
4.4 ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ 5. นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขาพเจาขอเสนอหลักค้ําประกัน ดังตอไปนี้
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

(โปรดพลิก)

-2ขอ 6. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 7. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ
ขอ 8. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ขาพเจา
ไดแจงไวในขางตนของหนังสือนี้ หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจา และ
ขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดโดยชอบแลว
ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผูขอกู
(…………………………………………………………………..)

บันทึกการรับรองของผูบังคับบัญชา
(ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไปใหรับรองตัวเอง)

ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ดังนี้
(1) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาผูขอกูไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย ถูกรองกลาวโทษ หรือมีพฤติการณ ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ
หรืองานประจํา
(2) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด
(3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว £ โสด £ สมรส £ หมาย
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา
(...…………………………………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………………………………

(รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง)
รายการ
1. ชื่อ
2. ติดการค้ําประกัน

ผูกู

…………………………….……
1. …..………………..….......
2. ………………………........
3. ...................................
3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ จํานวน…………….…..บาท
4. การผิดนัดสงเงินงวด £ เคย £ ไมเคย
5. การขาดสงเงินคาหุน £ เคย £ ไมเคย

ผูค้ําประกัน 1

ผูค้ําประกัน 2

ผูค้ําประกัน 3

…………………………….…..…
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 กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามัญได จํานวน………………………บาท
การชําระคืนตนเงินกูงวดละ………………………………….…บาท ในการประชุมครั้งที…่ ……..………/………..………………
การชําระคืนตนเงินกูงวดสุดทาย…………………………...…บาท วันที่…………………………………………………....…………
(ลงชื่อ)........………………………………………………….…เจาหนาที่สินเชื่อ
(.............………………………………………………………)
วันที่…………………………………………………………….............
(ลงชื่อ)……………………………………..................…หัวหนางานสินเชื่อ
(............…………………………………………………………………)
วันที่………………………………………………...................

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

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558

อนุมัติเมื่อวันที…่ …………………………………....

หนวยที.่ ..........…………………

ผูค้ําประกันคนที่ 1.......................................…………………..…………………………
ผูค้ําประกันคนที่ 2.......................................…………………..…………………………
หนังสือเงินกูสามัญ

ผูค้ําประกันคนที่ 3.......................................…………………..…………………………

เลขที่สัญญา…………………….…………………
วันที…่ …………………………………………....
ขาพเจา...........................................................เกิดวันที.่ .............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ...................
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง...............................................
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่.......................
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ที่อยูที่ทํางาน...........................................
เลขที.่ .................หมูที่.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย… …………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่......................หมูท.ี่ ............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย… ………………….
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทที่ทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูก”ู ไดทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปน
หลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ผูกไู ดกูเงินกูสามัญและไดรับเงินกูสามัญจากผูใหกู จํานวน..………………………………………………………………....………บาท
(………..………………………………………………………………..……………………………) ไปถูกตองแลว กรณีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ถือวาผูกไู ดรับเงินครบถวนในวันที่ผูใหกโู อนเงินจํานวนดังกลาวเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู
ขอ 2. ผูกสู ัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูต ามขอ 1 เปนงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน งวดละ….………………………บาท
(.......................................................................................) จํานวน (ตัวอักษร)…………………….…………….....งวด ตั้งแตเดือนถัดจากเดือน
ที่ไดรับเงินกูสามัญเปนตนไปจนกวาจะครบจํานวนเงินที่กู พรอมดอกเบี้ยในอัตราที่ผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากตนเงินคางชําระ
เปนรายวัน หากภายหลังวันทําสัญญานี้ ผูใหกูเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกยู ินยอมใหผูใหกูคิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้ ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไดทันที โดยผูใหกูไมตองแจงการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแก
 ผูกูแตอยางใด
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังนี…้ ………………………………………………...……………………………………
ขอ 4. ในเวลานีผ้ ูกไู มอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย
ขอ 5. เมื่อผูกไู ดรับเงินกูแลว ผูกยู อมรับผูกพันตามขอบังคับของผูใหกู ดังนี้
5.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินไดรายเดือนของผูกตู ามจํานวนเงินงวด
ชําระหนี้ในขอ 2 เพื่อชําระหนี้สงใหแกผูใหกกู อนเจาหนี้รายอื่น ๆ
5.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับผูใหกู ขอ 18 ใหถือวาเงินกูที่ขอกูไปจากผูใหกู อันเปนถึงกําหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
5.3 ถาผูกปู ระสงคจะขอลาออก โอน (ยาย) หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามที่แจงไวขางตน ผูกจู ะตองแจง
เปนหนังสือใหผูใหกทู ราบ และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งผูกมู ีอยูตอผูใหกใู หเสร็จสิ้นเสียกอน
(โปรดพลิก)

-25.4 หากผูกลู าออก หรือถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ผูกจู ะจัดการชําระ
หนี้สินซึ่งผูกมู ีอยูตอผูใหกใู หเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาทีผ่ ูใหกกู ําหนด
5.5 กรณีตามขอ 5.3 และขอ 5.4 หากผูกไู มจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวมาขางตน ผูกยู ินยอมให ผูใหกู
หักเงินคาหุนของผูกทู ี่มีอยูกับผูใหกชู ําระหนี้ไดทันที และยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการ
หรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหแกผูกู หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอผูใหกูใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ขอ 6. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกผูกูโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกผูกตู ามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ผูกูไดแจงไว
ในขางตนของสัญญานี้ หรือที่อยูที่ผูกูไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกผูกูและผูกู ไดรับและทราบ
หนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดของผูใหกูแลวโดยชอบ
ขอ 7. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหผูกชู ําระหนี้ตามความในสัญญานี้ ผูกตู กลงยินยอมใหผูใหกู เลือกฟองบังคับคดี ณ ศาลแพง
กรุงเทพมหานคร ได
ผูกูเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตามความประสงค จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)………………………………………………………ผูกู
(…………..………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………..……………………………………พยาน

(ลงชื่อ)……..………………………………………….......ผูพิมพ/ผูเขียน
(…………………………………………………...)
(ลงชื่อ)……...…...…………………………………….....เจาหนาที่เทศบาล

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

หนังสือยินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที…่ …………………………………………
วันที…่ ……………………………………………..
ขาพเจา นาย/นาง……………………………………………….…เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง……………………………………………..........
ไดยินยอมใหนาย/นาง………………………………………………กูเงินของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามหนังสือกูขางตนนี้
(ลงชื่อ)……………………………………………………........สามี / ภรรยา
(..............................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................พยาน
(..............................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................พยาน
(..............................................................)

เลขทะเบียนสมาชิก......................
หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินเพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที่...............เดือน.................................................พ.ศ. ...................
ขาพเจา................................................................................... อายุ.................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่.................
หมูท.ี่ ................ตรอก/ซอย...................................................ถนน....................................................ตําบล........................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................................รับราชการตําแหนง................................................
สังกัด...........................................................อําเภอ.............................................................จังหวัด....................................................
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เลขทะเบียนที.่ ...........................มีความประสงคใหหนวยงานหักเงิน
ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหหนวยงานหัก เงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา
เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
แจงหนวยงานโดยฉับพลัน
ขอ 2. ยินยอมใหหนวยงานหัก เงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินอื่นใด ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด กอนเปนอันดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรบั คํายินยอมเปนหนังสือ
จากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................ผูใหคํายินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(............................................................)
เจาหนาที่เทศบาลผูซึ่งเปนตัวแทนสหกรณฯ
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(............................................................)
ผูอํานวยการกองคลัง/หัวหนากองคลัง/ผูจัดการสถานธนานุบาล
หมายเหตุ ในกรณีผูใหคํายินยอมดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ใหปลัดเทศบาลเปนพยาน

แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ
ชื่อ....................................................................ตําแหนง...........................................สังกัด..........................................
เงินเดือนประจําเดือน..............................................................
บวก เงินประจําตําแหนง

................................................บาท
................................................บาท

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
หัก ภาษี

................................................บาท
................................................บาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

................................................บาท

สหกรณออมทรัพยครู

................................................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)

