
  
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารเงินกู้สามัญ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 

 

ของ นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ (ระบุ)  ............................................................. ทะเบียนสมาชิก .............. ............. ต าแหน่ง ..................................... 
สังกัด ................................................  อ าเภอ ................................................. จังหวัด .... ..................................... โทร.  .......................................... 

 

เอกสารประกอบการขอกู้เงินสามญั 
 

๑.  หนังสือขอกู้เงินสามัญ            มี    ไม่มี 
 

๒.  หนังสือสัญญากู้เงินสามัญ            มี    ไม่มี 
 

 ๓.  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ ของผู้กู้         มี    ไม่มี 
 

๔.  หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี้           มี    ไม่มี 
 

 ๕.  รายการแสดงรายรับ-รายจ่าย จากสังกัดหน่วยงานของผู้กู้  (ย้อนหลัง ๑ เดือน)         มี    ไม่มี 
 

 ๖.  ส าเนาบัตรประจ าตัว, ทะเบียนบ้าน ของผู้กู้          มี    ไม่มี 
 

 ๗.  ส าเนาทะเบียนสมรส พร้อมด้วยส าเนาบัตรประจ าตัวและทะเบียนบ้านคู่สมรส ของผู้กู้      มี    ไม่มี 
 

 ๘.  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ (กรุงไทย หรือ ธกส.)           มี    ไม่มี 
 

   ๙.  ส าเนาอื่น ๆ เช่น ส าเนาใบหย่า, ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ  (ถ้ามี)       มี    ไม่มี 
 

(หลักฐานประกอบการขอกู้เงินสามัญ จะต้องเป็นส าเนาท่ีมีภาพชัดเจน ส าเนาบัตรประจ าตัวไม่หมดอายุ  มีการรับรองส าเนาทุกฉบับ) 
 
 

หากไม่ได้รับการอนุมัติ : 
 

๑. ให้ตรวจสอบรายการเอกสารไม่สมบูรณ์ และส่งเฉพาะรายการท่ีผิดหรือท่ีเกี่ยวข้องมาเพิ่มเติม  ทางสหกรณ์จะไม่ส่งเอกสารคืนให้สมาชิก 
 

๒. ในกรณีท่ีมียอดค้างช าระของผู้กู้  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ หรือการออกใบเสร็จ  กรุณาให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนข้อมูลสมาชิกท่ีรับผิดชอบ
จังหวัดท่ีผู้กู้ เพื่อสอบถามยอดเงินท่ีถูกต้อง  ท้ังน้ี ผู้กู้ต้องไม่มียอดค้างช าระและมีประวัติการช าระเงินท่ีต่อเน่ืองกัน  จึงเ สนอชื่อ 
เพื่อขออนุมัติเงินกู้ได้ 

 

๓. สมาชิกที่มีประวัติค้างช าระค่าหุ้นหรือเงินกู้ต่อเน่ืองกัน   ต้องท าประวัติการช าระให้ต่อเน่ืองกันอย่างน้อย  ๖  งวดขึ้นไป  จึงจะเสนอชื่อเพื่อ
ขออนุมัติเงินกู้ได้   ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาประวัติการช าระย้อนหลังของสมาชิกจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายเงินกู้ด้วย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเงินกู้ทุกฉบับให้เขียนด้วยลายมือ ห้ามพิมพ์ 
สหกรณ์รับเอกสารเงินกู้ทางจดหมายเท่านั้น ไม่รับส าเนาหรือการส่งทางโทรสาร 

เอกสารมีอายุ ๓ เดือนนับแต่เดือนที่ลงรับเอกสาร เมื่อครบอายุเอกสารแล้ว ฝ่ายเงินกู้จะท าลายเอกสารและไม่ส่งคืนสมาชิก 

กู้โดยใช้หุ้นค้้าประกัน 



 
 
 
 
 
 
  

      หนังสือขอกู้เงินสามญั 
 
 

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

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

เรยีน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ ากัด 
 

ข้าพเจ้า...................................................................   เลขประจ้าตัวประชาชน - - - -  อายุ …....…ปี 
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……...… ระดับ ......  เงินเดือน………….…บาท   ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ ...............  ต้าแหน่ง…………………….…..… สังกัด....................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี..…..…… ถนน……………………… หมู่ท่ี……….. ต้าบล/แขวง ........................  อ้าเภอ/เขต .....................… จังหวัด ….……………............ 
รหัสไปรษณีย์ ............... โทรศัพท์ …………………………… มือถือ………………………………………   ขอเสนอค้าขอกู้เงินประเภทสามัญเพ่ือพิจารณาดังนี้ : - 

 

ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จ้านวน ………………………..……..…….บาท (…………….…………………………………………………………………) เพื่อน้าไปใช้จ่ายดังต่อไปน้ี 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โดยมี      [  ] ค่าหุ้นในสหกรณ์    สิ้นสุดเพียง…………………………………………….…   จ้านวนเงิน………………………………….....…………บาท 
            [  ] เงินฝาก   [  ] ประจ้า      [  ] ออมทรัพย์    เลขท่ี…………………………………………    ค้้าประกนัเงนิกูจ้้านวนนี้ 
 
 

 
ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ตกลงว่าจะใช้คืนต้นเงินกู้      เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย        เป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบี้ยเท่ากัน                 

ในอัตราตามประกาศของสหกรณ์ เป็น  จ านวน .............................. งวด  (ไม่เกินสองรอ้ยสี่สิบงวด)  

 
 

 
ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือสัญญากู้เงินตามแบบท่ีก้าหนดมาพร้อมน้ี และเมื่อได้รับเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ้ากัด ทุกประการ 
 
 

 

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

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา............................................................................................ 
 

                                (ลงชื่อ)...…………………………………....................ผู้บังคับบัญชา 
                                     (..………………………..............................................) 
        ต้าแหน่ง (หัวหน้าฝ่าย/ช้านาญการ/ระดับ ๖/นายกฯ) ระบ…ุ……………………….……………………….…………….… 

 
(ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์) 

 
ผู้ขอกู้ได้ส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดอืนในอัตราเดือนละ ………….…………. บาท   ผู้ขอกู้ไดซ้ื้อหุ้นเพิ่ม ใบเสร็จเลขที…่…………………  ลงวันที…่…………….…   เป็นเงิน ........................... บาท 
ขณะนี้ผูข้อกู้มีหุน้ในสหกรณร์วมเป็นเงนิทั้งสิ้น ……………………………………………..บาท      ผู้กูม้ีหนีอ้ยู่กับสหกรณ ์ ดังต่อไปนี ้   [  ] พิเศษ  ............................................................ บาท 
[  ] สามัญ ....……………….……………………… บาท        [  ] ฉุกเฉิน …….……….…………………………….. บาท       รวมเป็นเงนิทั้งสิน้  ……….…….…….………………………………………….  บาท 
ผู้กู้ช้าระหนี้และค่าหุ้นรายเดือน      [  ] ต่อเนือ่ง       [  ] ไม่ต่อเนื่อง         ขอ้ชี้แจงอื่น ๆ ...……………………………….……………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………….....................................    วงเงนิกู้สามัญเดิม ....................................... บาท    ผ่อนช้าระแล้ว ..................... งวด 
  

         (ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที ่
                (......................................................................) 
                     (ลงชื่อ).....................................................หน.ง/หน.ฝ./ผช.ผจก. 
                                       (......................................................................) 
 
 

ผู้กู้ประสงค์ให้สหกรณ์จา่ยเงินกู้ดังนี ้โปรดเลือก 
โดย [ ] มารับเช็คด้วยตนเอง [ ] โอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู ้
ธนาคาร ............................  สาขา …………………………………….. 

เลขท่ี  - - -  
 

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ขอส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ 

เลขที่รับ................................................. 
วันที่............./......................./................ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับ........................................ 

สัญญาเลขที่…….……………..………………. 
ลงวันที่.......... /……………..…/……………. 

มติคณะอนุกรรมการเงนิกู้ ครั้งท่ี …........../…..……......  
เม่ือวันที่……………..../……………………......./…..……........ 
อนุมัติ........................................................................... บาท 
ลงช่ือ.............................................. เลขานุการอนุกรรมการ 
ลงช่ือ.......................................................................ผู้จัดการ 
 

 
หมายเหตุ :  
๑. ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง ด้วยหมึกสีน้ าเงิน 
๒. กรณีมีการแก้ไข ให้ใช้วิธีขีดฆ่า และเซ็นชื่อก ากับ (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด) 
     
  
 

กู้โดยใช้หุ้นค้้าประกัน 



 
 
 
 

 
 
 
 

หนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญั  
 

 

ที…่…... /………………. 

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

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

ข้าพเจ้า ………………………………….………………………  เลขประจ าตัวประชาชน  - - - -  อายุ ……….….. ปี  
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ …………  ระดับ .......  เงินเดือน ....………… บาท  ว-ด-ป ท่ีบรรจุราชการ ...............  ต าแหน่ง………………… สังกัด ............................. 
ท่ีอยู่  บ้านเลขท่ี ………… หมู่ท่ี ……..  ซอย…………………………  ถนน ………………………… ต าบล/แขวง …………………………… อ าเภอ/เขต …..……………………
จังหวัด……………………………… โทรศัพท์……………………………………… มือถือ ……..…………………………… 

ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ขอท าหนังสือสัญญากู้ยืมเงินให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “ผู้ให้กู้” ดังน้ี  

 

ข้อ ๑. ผู้กู้ได้กู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เป็นจ านวนเงิน ……………………………………..บาท (……………………………………………………………………….……………)  
โดยมี    

      [  ] ค่าหุ้นในสหกรณ์……………………………………….บาท       [  ] เงินฝาก  [  ] ประจ า  [  ] ออมทรัพย์  เลขท่ี …………………       ค้ าประกัน 
 
 

ข้อ ๒. ผู้กู้ตกลงว่าจะใช้คืนต้นเงินกู้       เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย      เป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบี้ยเท่ากัน                 
ในอัตราตามประกาศของผู้ให้กู้เป็น จ านวน ................................. งวด (สองร้อยสี่สิบงวด)  โดยยินยอมใหห้น่วยงานต้นสังกัดหักเงินได ้ในวันจ่ายเงินไดเ้พื่อผ่อนช าระ
ให้ผูใ้ห้กู้จนครบถ้วนตามสัญญา และผู้กู้ยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติต่าง ๆ ของผู้ให้กู้ทุกประการ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีผู้ให้กู้จะต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามท่ีเห็นสมควร
เมื่อใดก็ได ้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด  

ข้อ ๓. ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ถ้าผู้กู้ต้องพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างของหน่วยงานต้นสังกัด  และยังผ่อนช าระเงินกู้ไม่หมด  ผู้กู้ 
จะช าระเงินท่ียังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยให้จนครบถ้วนทันทีท่ีพ้นสภาพดังกล่าว   โดยยินยอมให้หน่วยงานท่ีจ่ายเงินหักเงินได้เบี้ยหวัด  บ าเหน็จ  บ านาญ 
เงินตอบแทน  โบนัส  เงินสะสม และหรือเงินอื่นใดท่ีผู้กู้มีสิทธิได้รับเพื่อเป็นการช าระหน้ีเงินกู้ส่วนท่ีขาดอยู่ และถ้ายังขาดจ านวนอยู่อีกเท่าใดผู้กู้จะ
รับผิดชอบชดใช้ให้จนครบเต็มจ านวนท่ีได้กู้ไป  

ข้อ ๔. ผู้กู้เป็นผู้มีสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากเงินได้หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท่ีจะได้รับจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ    
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้ให้กู้ หรือหน่วยงานท่ีผู้กู้สังกัดท้ังหมดหรือบางส่วน   ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้         
หักช าระหน้ีได้ตามสิทธิท่ีมีอยู่จริง โดยขอให้กองทุนและหน่วยงานน้ัน ๆ ด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์น้ี  

สัญญาน้ีได้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีโดยตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ  
 

(ลงช่ือ) ................................................ ผู้กู/้ผู้รับเงิน 
    (………………………………..……………………….) 

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

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

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

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมาย
แต่อย่างใด  
 
ลงชื่อ...........................................................................ผูกู้้ 
     (.............................................................................)  
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให.้...........................................................  
กู้เงินสามัญจาก สหกรณ์ออมทรัพย ์สถ.จ ากัด ได ้ 
 

 
.............................................................................คู่สมรส  
(...................................................................................)  
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
ได้ตรวจสอบลายมือช่ือ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน
ตรงกันทุกประการแล้ว 
 
 

................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 

 



(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  
ส าหรับผู้กู้ 

 

หนังสือยินยอมให้สว่นราชการหักเงินช าระหนี้ 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 

 

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

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ.........ปี เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………………  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่ .............  ตรอก/ซอย .......................................... ...... ถนน ................................................ 
ต าบล/แขวง .................................................  อ าเภอ/เข ต ............................................... จังหวัด ................................................              
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี ................................................ มีความประสงค์
ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอม
ไว้กับส่วนราชการผู้เบิก ดังนี้ 

 

ข้อ ๑. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพ เจ้าได้รับจากทางราชการตาม
จ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งช าระหนี้, ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นใดแล้วแต่
กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

 

ข้อ ๒. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหัก
เงินจากเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด แทนข้าพเจ้า 

 

ข้อ ๓. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หัก
เงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

 

ข้อ ๔. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน เว้น
แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 

 

ข้อ ๕. กรณีข้าพเจ้าไดย้้ายสถานที่ปฏิบตัิราชการ ขา้พเจ้าจะแจ้งให้สหกรณก์รมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันท ี

 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ   

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน      ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาด้วยหมึกสีน้ าเงินมาด้วยแล้ว 
 

หนังสือน้ีท าข้ึน ๓ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการผู้เบิก  ฉบับที่สองเก็บไว้ที่ข้าพเจ้าและฉบับที่สามเก็บ
ไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด 
 
 
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ให้ถ้อยค า ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

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

 

    ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

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

 
 
 



 
(เอกสารแนบประกอบค าขอกู)้  

ส าหรับผู้กู้ 
 

หนังสือยินยอมให้ตดิตามทวงถามหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิน่ จ ากัด  

 

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

ข้าพเจ้า............................................................................  อายุ.........ปี เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………………  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ท่ี .............  ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................ 
ต าบล/แขวง .................................................  อ าเภอ/เขต ...................................... ......... จังหวัด ................................................              
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิกท่ี ............................................. ... ข้าพเจ้ายินยอม
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด ,ผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด,
ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้,ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และผู้รับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ 
ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้  พ.ศ.๒๕๕๘ กับบุคคลดังต่อไปนี้ 

๑. คู่สมรส   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๒. บุตร    เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๓. บิดา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๔. มารดา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๕. ผู้บังคับบัญชา   เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๖. ผู้มีหน้าที่ในการหักเงิน เบอร์โทรศัพท์......................................... 
๗. บุคคลอื่น (ระบุ)...........................................เกี่ยวข้องเป็น.......................เบอร์โทรศัพท์.................................. 
 
  

เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ ากัด เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ     
การทวงถามหนี้ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ให้ถ้อยค า ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

       (..............................................................)       (.............................................................) 
     ทะเบียนสมาชิก................................................ 

 

    ลงช่ือ .............................................................. พยาน 

        (..............................................................) 
  ทะเบียนสมาชิก................................................ 

 


