
เอกสารประกอบทียืนขอกู้เงินสามัญฯ 

ชือผู้กู้ ............................................................................................ เลขทะเบียน ......................... 

กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับก่อนหลงั และโปรดกาเครืองหมาย / ลงในช่องตรวจสอบ 

ช่องตรวจสอบ เอกสารประกอบ  

1. คาํขอกูส้ามญั (กรอกขอ้ความให้สมบูรณ์)

2. เอกสารสลิปเงินเดือนทีออกจากหน่วยงานตน้สงักดั ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด 

3. รายงานความเคลือนไหวบญัชีธนาคารทีเงินเดือนเขา้ (statement bank) ย้อนหลงั 3 เดือนล่าสุด

4. รายงานขอ้มูลเครดิต  (เครดิตบูโร) เดือนล่าสุด กรณกีู้เงินสามัญวงเงินเกนิ 100,000 บาทขึนไป 

5. สาํเนาสญัญาจา้งการทาํงานปีล่าสุดโดยฝ่ายบุคลากรลงลายมือชือรับรองสาํเนา

(กรณผู้ีกู้หรือผู้คําประกนัเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ/พนักงานจ้างทัวไป) 

6. คาํยนิยอมหกัเงินชาํระหนีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั(จากหน่วยงาน)

7. หนงัสือยนิยอมให้ส่วนราชการหกัเงินชาํระหนีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั(ผู้กู้) 

8. หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือเงินอืนๆจากบญัชีเงินฝากธนาคาร(ผู้กู้) จํานวน 2 ฉบบั 

(ให้ธนาคารรับรองลายมือชือเจ้าของบัญชีเรียบร้อยแล้ว) 

9. สาํเนาหนา้บญัชีธนาคารของผู้กู้ทีเงินไดร้ายเดือนเขา้บญัชี หนา้ทีมีชือบญัชี เลขทีบญัชีเงินฝาก จํานวน 3 ฉบบัเฉพาะธนาคารกรุงไทยหรือ ธกส.

(สหกรณ์1+ หกัธนาคาร2) 

10. สาํเนา บตัรประชาชนหรือบตัรประจาํตวัราชการ ของผู้กู้     จํานวน 5 ชุด (สหกรณ์1+ประกัน1+หักธนาคาร2+ฌาปนกิจ1) 

11. สาํเนาทะเบียนบา้น, ใบเปลียนชือ-สกุล ของผู้กู้   จํานวน 1 ชุด (สหกรณ์1)

12. สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนของคู่สมรสของผู้กู้ พร้อมทะเบียนสมรส(ถา้มี) หรือใบหยา่(ถา้มี)       จํานวน 1 ชุด (สหกรณ์1) 

13. หนงัสือยนิยอมให้ส่วนราชการหกัเงินชาํระหนีสหกรณ์ฯ (ผู้คาํประกนั)

14. หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือเงินอืนๆจากบญัชีเงินฝากธนาคาร(ผู้คาํประกนั) จํานวน 2 ฉบบั(ธนาคาร2)

(ให้ธนาคารรับรองลายมือชือเจ้าของบัญชีเรียบร้อยแล้ว) 

15. สาํเนาหนา้บญัชีธนาคารของผู้คาํประกนัทีเงินไดร้ายเดือนเขา้บญัชี หนา้ทีมีชือบญัชี เลขทีบญัชีเงินฝาก จํานวน 2 ฉบบั(ธนาคาร2)

เฉพาะธนาคารกรุงไทยหรือ ธกส . 

16. สาํเนาบตัรประชาชนหรือบตัรประจาํตวัราชการของผู้คาํประกนั     จํานวน 3 ชุด

(สหกรณ์1+หักธนาคาร2)  

17. สาํเนาทะเบียนบา้น, ใบเปลียนชือ-สกุล ของผู้คาํประกนั  จํานวน 1 ชุด (สหกรณ์) 

18. สาํเนาทะเบียนบา้นและสาํเนาบตัรประชาชนคู่สมรสของผู้คาํประกนั พร้อมทะเบียนสมรส(ถา้มี)หรือใบหยา่(ถา้มี)   จํานวน 1 ชุด (สหกรณ์)

19. หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์งินกู ้(ผู้กู้) ผู้กู้สามัญทุกคนต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินกู้ 

20. สาํเนาสญัญาจา้งการทาํงานปีล่าสุดโดยฝ่ายบุคลากรลงลายมือชือรับรองสาํเนา

(กรณผู้ีกู้หรือผู้คําประกนัเป็นพนักงานจ้างตามภารกจิ/พนักงานจ้างทัวไป) 

21. ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐระยะเวลาไม่เกิน  เดือน 

(ผู้กู้สามัญทุกคนต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ) 

โปรดอ่าน 

สาํเนาเอกสารทุกฉบบัตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้ชือในเอกสารเป็นผูล้งนามรับรองดว้ยตนเอง จะตอ้งเป็นลายมือชือทีเหมือนกนัทงัหมด 

สาํเนาบตัรต่างๆทีใช ้ตอ้งไม่หมดอายใุนวนัทีรับเงินกู,้ การแกไ้ขขอ้ความในเอกสารให้ขีดเส้นทบัแลว้ให้ผูกู้ ้หรือผูค้าํประกนั, ลงลายมือชือกาํกบัการแกไ้ขนนั  

!!!! ห้าม!!!! ใชน้าํยาลบคาํผดิ , เอกสารทีระบุใหมี้พยานรับรอง ตอ้งลงลายมือชือพยานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 



เขียนที……………………………………

วนัที………………………………………  

เรียน      คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

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

สังกดัหน่วยงาน ทต./อบต.…………………..…………………. ตาํแหน่ง…………………………..………….…….. 

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

ในเวลานีขา้พเจา้มีเงินค่าหุ้นสะสมเป็นเงินจาํนวน…………….....…… ขอเสนอคาํขอกูเ้งินประเภทสามญั ดงัต่อไปนี 

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

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

ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ขอรวมเงินทีกูนี้เขา้กบัหนีเดิมเป็นหนีรายเดียวกนั 

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

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

ขอ้ 3.  นอกจากค่าหุ้นซึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนี คือ 

สมาชิกทจีะเป็นผู้คาํประกนั  

ท ี ชือ-สกลุ ผู้คาํประกนั ตาํแหน่ง หน่วยงาน เงนิได้รายเดือน โทรศัพท์ตดิต่อ 

1 

2 

3 

4 

ขอ้ 4.  การชาํระหนี ขา้พเจา้สัญญาวา่ จะส่งชาํระตน้เงินกูร้วมกบัดอกเบียทีสหกรณ์กาํหนดเป็นรายเดือน

เท่ากนัทุกงวด งวดละ…………………….……บาท   จาํนวน…………….…..งวด  

ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือกูเ้งินสามญั หนงัสือคาํประกนั และคาํยนิยอมของคู่สมรสใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบ

ทีสหกรณ์กาํหนดและขา้พเจา้เขา้ใจและยนิยอมอยูภ่ายใตร้ะเบียบ หลกัเกณฑ์และเงือนไขของสหกรณ์ทุกประการ  

ลงชือ……………………………………..ผูข้อกู ้

(……………………………………………….) 

F 28.10.63 

รับที…………………………… 

วนัที…………/………./……… คําขอกู้เงนิสามัญ 

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 

รายการเกยีวกบัวงเงนิของผู้คาํประกนั 

ลาํดบั ชือผูค้าํประกนั 

การคาํประกนัรายอืน 

วงเงินคาํประกนั 

คงเหลือ (บาท) ชือผูกู้ ้
ตน้เงินทีคาํประกนั 

คงเหลือ (บาท) 

1     

2     

3     

4     

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

.………………………………………………………ผู้จดัการ 
 

 

คณะกรรมการฝ่ายเงนิกู้ ในการประชุมครังที  ………./………… วนัที ……../…………/……….. 

มีมติ    อนุมติั    ไม่อนุมติั   เสนอฝ่ายดาํเนินการพิจารณา  

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

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

มีมติ  รับทราบการอนุมติัจากฝ่ายเงินกู ้     อนุมติั    ไม่อนุมติั  

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

 

 

คาํรับรองของผู้หกัเงนิได้ 

ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้สามารถหกัเงินไดข้องผูกู้ช้าํระหนีให้

สหกรณ์ไดแ้ละจะหกัเงิน ณ ทีจ่ายให้สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก 
 

……..……………………………….…… หวัหนา้ส่วนการคลงั 

(……………………………………………) 

คาํรับรองของผู้บงัคบับญัชา 

    ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาตามความเห็น และตามทีสอบถามแลว้ 

    เห็นสมควรใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกรายนีได ้
 

         …………………………….……………… ปลดั อปท. 

         (……………………..………………………) 



 

หนังสือกู้เงินสําหรับเงินกู้สามัญ 

เลขที…………../…………… 

วนัที………เดือน………………………พ.ศ.………. 

  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………….. สมาชิกเลขทะเบียนที…………                                  

อ ายุ………ปี เล ข ที บั ต ร ป ร ะ ช าช น รั บ ร าช ก า ร  ห รื อ ทํ าง าน ป ร ะ จํา                                                       

ในตาํแหน่ง สังกดั………..……………ไดรั้บเงินเดือน  เดือนละ............................... บาท ทีอยูปั่จจุบนับา้นเลขที ............ หมู่ที........... 

ตาํบล.................................... อาํเภอ/เขต.................................. จังหวดั......................................... รหัสไปรษณีย.์..................................  

โทรศพัท์......................................... ขอทาํหนังสือกูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกดั  ซึงต่อไปนี                   

ในหนงัสือกูเ้งินนีจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี 

  ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นจาํนวนเงิน..................................…บาท (.…………………………...........) 

เพือวตัถุประสงค(์โปรดระบุ)....................................................................           และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวนีโดยถูกตอ้งแลว้               

กรณีโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้ ถือวา่ขา้พเจา้ไดรั้บเงินครบถว้นในวนัทีสหกรณ์โอนเงินจาํนวนดงักล่าวเขา้บญัชีเงิน

ฝากธนาคารของขา้พเจา้  

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

ในกรณีทีมีเหตุจาํเป็นทีสหกรณ์จะตอ้งเปลียนแปลงอตัราดอกเบียเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์เปลียนแปลง

อตัราดอกเบียไดต้ามทีเห็นสมควรเมือใดก็ได ้ทงันีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

  ข้อ  3.  ข้าพเจ้าขอชําระคืนหนีเงินกู้เป็นงวดรายเดือน  โดยชําระต้นเงินและดอกเบียเงินกู้ เท่ ากันทุกงวด                                 

งวดละ....................... บาท (..............................................................) จาํนวน...................งวด   ทงันี ตงัแต่เดือนถดัจากเดือนทีไดรั้บ

เงินกูส้ามญัเป็นตน้ไป จนกวา่จะครบจาํนวนเงินทีกู ้ 

อนึง ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าการส่งชาํระคืนเงินกู(้รวมทงัตน้เงินและดอกเบีย) แต่ละงวดถึงกาํหนดภายในสินเดือน                 

ทีระบุไวส้าํหรับงวดนนั ๆ 

ขอ้ 4. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบียตามขอ้ 3. นนั ขา้พเจา้ยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงิน

ไดร้ายเดือนและเงินไดอื้นของขา้พเจา้ หักจาํนวนเงินงวดชาํระหนีซึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นนั จากเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้น

ของขา้พเจา้เพือส่งต่อสหกรณ์ดว้ย ความยินยอมนีให้มีอยูต่ลอดไปโดยทาํหนงัสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้นมอบไว ้

ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระหนีตามหนงัสือสญัญากูเ้งินประเภทสามญันีโดยสินเชิงแลว้  

ขอ้ 5.ขา้พเจา้ยนิยอมถือวา่ ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ทีวา่ดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูใ้ห้ถือ

วา่เงินกูที้ไดรั้บไปจากสหกรณ์นีเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิงพร้อมทงัดอกเบียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาทีใหไ้ว ้

 

                                                                                                                                                                                                             ...../ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ 

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

 

 

 

 

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

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

หลกัประกนัอยา่งอืน……………………………………………………………….…………… 
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   ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บังคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจ้าออกหรือยา้ยจากราชการหรือ งานประจํา 

ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหนีสินซึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสินเสียก่อน  

ถา้ขา้พเจ้าไม่จดัการชาํระหนีสินให้เสร็จสินตามทีกล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าทีผูจ่้ายเงินสะสม

สําหรับขา้ราชการ บาํเหน็จ บาํนาญ เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลียงชีพหรือเงินอืนใดทีทาง

ราชการหรือหน่วยงานเจา้สงักดัหรือนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพอืชาํระหนีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสินเสียก่อนได ้                       

  ขอ้ 7.  ในกรณีทีขา้พเจา้เป็นผูผ้ิดนดัชาํระหนี ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

            7.1  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหนีทีคา้งชาํระให้แก่ขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์แจง้ความ

เป็นหนีใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี 

1. (นาย/นาง/นางสาว) ……………………..……………………………….……โทร................................. 

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

2.(นาย/นาง/นางสาว) ……………………..………………………….…………โทร................................. 

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

            7.2  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจา้ตามทีอยูใ่นสัญญาเงินกูฉ้บบันี ขา้พเจา้ตกลงให้ติดต่อไปยงัสถานที

ต่อไปนี 

   1. สถานทีทาํงานปัจจุบนั......................................................................................โทร................................... 

   2. สถานทีอยูปั่จจุบนั.............................................................................................โทร.................................. 

            7.3  ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนีไดเ้กินกวา่ 1 ครังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ตงัแต่เวลา 08.00 น. 

ถึงเวลา 20.00 น.และในวนัหยดุราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทงันีใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

  ขอ้ 8.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยทีอยูจ่ากทีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือนี ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทนัที

  ขอ้ 9.  ตราบใดทีขา้พเจา้มีหนีอยูก่บัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้สหกรณ์นาํเงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงินเฉลียคืนหรือ

เงินอืนใดทีขา้พเจา้ไดรั้บไปหักกลบลบหนีกบัหนีเงินกูที้ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ได ้เมือขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวและให้ถือเอา 

ขอ้สญัญานีเป็นเจตนาของขา้พเจา้ทีจะใหห้กักลบลบหนี โดยใหส้หกรณ์มีอาํนาจทีจะดาํเนินการหักกลบลบหนีได ้

ข้อ 10. ข้าพเจ้าได้ทําหนังสือยินยอมให้ผู ้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อืน มอบไวใ้ห้สหกรณ์ 

หน่วยงานตน้สงักดั และสาํหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนังสือกูเ้งินสาํหรับเงินกูส้ามญันี โดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงลงลายมือชือไวเ้ป็น

สาํคญัต่อหนา้พยาน  

 

…………………………….…………..ผู้กู้ เงนิ  ………….…………………………..ผู้ให้กู้ เงนิ 

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

 
       

     …………………………………..พยาน     

     (…………………………………..) 

…………………………………..พยาน     

(…………………………………..) 

คาํเตือน 

การปลอมแปลงเอกสารหรือลงลายมือชือ

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

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

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

บญัชีของขา้พเจา้ ชือ 

ธนาคารกรุงไทย สาขา................................................. บญัชีเลขที...................................................................... 

ธนาคาร ธ.ก.ส.   สาขา................................................. บญัชีเลขที...................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 คํายินยอมของคู่สมรส  (ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูกู้มี้คู่สมรส) 

เขียนที ............................................................. 

วนัที ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

ขา้พเจา้ นาย/นาง......................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.............................................................. 

ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผูกู้ ้ เงินกู ้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี  ตามหนังสือกู ้เงินสามัญข้างต้นนี 

และขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้คู่สมรส 

 ………………………………………คู่สมรสผูใ้หค้าํยินยอม 

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

 ...........................................................ผูกู้เ้งิน 

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



 

 

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……………มีความประสงค์ให้หน่วยงานทีขา้พเจ้าสังกดัอยู่หักเงินและนําส่งเงินให้สหกรณ์ 

ออมทรัพยที์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบันีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั ดงันี 

ขอ้ . ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญทีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนที

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด แจง้ในแต่ละเดือนและส่งชาํระหนี ชาํระค่าหุ้น หรือเงินอืน แลว้แต่กรณีให้

สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้ . กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบาํเหน็จ ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินหกัเงินจากเงิน

บาํเหน็จทีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวน ทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั แจง้และส่งเงินจาํนวนนนั

ให ้สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั แทนขา้พเจา้ 

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

ให้หักเงนิส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้ . หนงัสือยินยอมนีให้มีผลตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการให้คาํยินยอมทงัหมดหรือบางส่วน 

จนกว่าหนีหรือภาระผูกพนัทีขา้พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด นันระงับสินไป หรือไดรั้บคาํ

ยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ 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 

(………………………………………………...) 



 

 

                               หนังสือยนิยอมให้หักเงนิค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือเงนิอืนๆ จากบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

เขียนท ี............................................................................ 

วนัที……….เดือน………….……….พ.ศ……….. 

เรียน     ผูจ้ดัการธนาคาร.................................................. สาขา.............................. 

  ขา้พเจา้………………………………………………………… ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที…………หมู่ที………..                 

ต ร อ ก /ซ อ ย …………ถ น น ………….…ตํ า บ ล ……………………..อํา เภ อ ……………..…จั ง ห วัด …………………… 

ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์………………….โ ท ร ศั พ ท์ ………………………… สั ง กั ด …………………………………  แ ล ะ เป็ น              

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั เลขประจาํตวัสมาชิก……………………..  มีความประสงค ์

ใ ห้ ธ น าค าร หั ก เงิ น จ าก บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย์ใ ช้ส มุ ด /ก ร ะ แ ส ร าย วัน ธ น าค าร ………………..…………………….…

สาขา………………………..  บัญชีเลขที…………….…………………... ของข้าพเจ้า  เพือชําระค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือ            

เงินอืนๆ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด  (ต่อไปนีจะเรียกว่า “สหกรณ์”) ตามจาํนวนและ             

งวดการชําระทีปรากฏในใบแจ้งยอดเรียกเก็บหรือสือบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีทางธนาคารได้รับจากสหกรณ์ และ                         

นาํเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ จนกวา่ขา้พเจา้จะไมมี่ภาระผกูพนัและ/หรือหนีสิน กบัสหกรณ์ 

 อนึง ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า  เพือชําระค่าหุ้น และ/หรือเงินอืนๆ ให้แก่สหกรณ์ดังกล่าว                    

หากปรากฏในภายหลังว่าจ ํานวนเงินทีสหกรณ์แจ้งแก่ธนาคารนันไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชี                      

เงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏในระบบสือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ทีธนาคารได้รับจากสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว            

ขา้พเจา้ตกลงทีจะดาํเนินการเรียกร้องเงินจาํนวนดงักล่าวจากสหกรณ์โดยตรง  โดยทงันีขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการเรียกร้อง         

หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใชเ้งินทีธนาคารไดห้ักโอนจากบญัชีของขา้พเจา้  เพือชาํระหนีแก่สหกรณ์ตามจาํนวนทีปรากฏใน

ระบบสือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ทีธนาคารไดรั้บจากสหกรณ์ และขา้พเจา้ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีของขา้พเจา้           

ได้ต่อเมือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่านัน  และในการหักบญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงค ์       

จะให้ธนาคารแจง้การหักบัญชีแต่อย่างใด เนืองจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้ากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT            

ของธนาคาร หรือจากใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 

 ในกรณีทีเอกสารหลักฐาน เลขทีบัญชีเงินฝากทีกล่าวในวรรคขา้งต้นได้เปลียนแปลงไป  ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  

หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันี คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขทีไดเ้ปลียนแปลงนนั ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ 

 การให้หักบญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้  ให้มีผลบงัคบัทนัทีนับแต่วนัทาํหนงัสือนี  และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่  

จะไดเ้พิกถอนโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคาร  และสหกรณ์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยหนึงเดือน 

 

ลงชือ………………………….……………………….ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

(ตามทีใหไ้วก้บัธนาคาร) 

ธนาคารตรวจสอบลายมือชือเจา้ของบญัชีแลว้ถูกตอ้ง 
 

ลงชือ……………………………………..…………..ผูรั้บมอบอาํนาจสาขา 

       (………………...………….…………………….) 

หมายเหตุ  1. หนงัสือยนิยอมฉบบันี ใหก้รอกฉบบัจริง จํานวน 2 ฉบับ (สหกรณ์ 1 ฉบบั ธนาคาร 1 ฉ 

 

 

 

 

ผูกู้ ้



 

คาํขอใชบรกิาร/เปลีย่นแปลงขอมลู 
และหนงัสอืยินยอมใหหกับญัชเีงินฝากธนาคารเพือ่ชาํระคาสินคา/คาบรกิาร/คาสาธารณปูโภค 

เลขที่อางองิ (สวนของธนาคาร)..................................................................            
เรียน   บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/หนวยงาน..............................................
          ขาพเจา (บคุคลธรรมดา /บรษิัท /หางหุนสวนจาํกัด /หนวยงาน)............................................................................................(ภาษาไทย) 
สถานที่ติดตอ เลขที่.............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย........................................................ถนน................................................... 
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย...................... 
... 

โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ.................................... Email................................................................................................. 
 

เลขประจําตัวประชาชน(Citizen ID) / เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร(Tax ID):   

โดย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปนี ้

สวนที ่1 ขอมูลบริการหกับญัชอีตัโนมตั ิ    สมัครใชบริการ  แกไข / เปล่ียนแปลงขอมูล  ยกเลิกบริการ 

• โปรดระบุหนวยงาน/บริษทั ที่ตองการชําระคาบริการ (Company Name) …………………………….…………………………….…….…….Company Code ………….….
 

สวนที ่2 เลอืกประเภทบริการ และลักษณะการยนิยอมใหหักบญัชเีงนิฝาก (อางอิงขอตกลงการใหบริการ สวนที่ 4ขอ 4.1 - 4.4) 

 หักบญัชอีตัโนมตัผิานระบบ Direct Debit (เลือกลักษณะการยินยอมใหหักบัญชีไดเพียง 1 ชองเทาน้ัน)  
 ยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.1) 
 ยินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน (4.2) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.3) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีชําระบางสวน (4.4) 

  หกับญัชอีตัโนมตัผิานระบบ CGP -ePaynet 
(เฉพาะการยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทาน้ัน(4.1)) 

สวนที ่3 ขอมูลบญัชเีงนิฝากที่ประสงคใหธนาคารหกับญัช ี
เฉพาะเจาหนาทีธ่นาคาร  
บันทึก ....................ตรวจสอบ .................

• เลขที่บัญชีธนาคาร (A/C Number): - -    ชื่อบัญชีธนาคาร (Account Name): ………………………………………………….

• รหัสประจําตัวผูจาย(Customer ID): ………………………………………………………………..(สูงสุด 15 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ CGP-ePaynet 

• รหัสอางอิง 1(Ref No. 1): ……………………………….…………………….……………………..…..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• รหัสอางอิง 2(Ref No. 2): ……………………………………………………..…………………………..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit

• วงเงินที่ยินยอมใหหักบัญชีในแตละคร้ังไมเกิน.........................บาท(................................................)เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• การแจงเตือนผลการสมัคร และผลการทํารายการทางบัญชี (เฉพาะกรณีการหักบัญชีอัตโนมัติผนระบบ CGP-ePaynet เทาน้ัน) 

     ตองการ      Email......................................  SMS (หมายเลขโทรศัพทมอืถือ)....................... (SMS ธนาคารคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงกับลูกคา)  

      ไมตองการ  

สวนที ่4 ขอตกลงการใชบรกิาร 

            ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัดหรือ หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเปนผูมีชื่อและที่อยูปรากฏในคํา
ขอใชบริการฉบับนี้  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมใหธนาคาร Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ    ผูขอใชบริการตามที่ระบุไวขางตน เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ
คาบริการ และ/หรือคาสาธารณูปโภค และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/บริษัท (Service Provider) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปดบริการ” และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้  
4.1 กรณียินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชี
ของผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ 
Online Real Time ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.2 กรณียินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของ
ผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online 
Real Time  ทั้งนี้หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงิน
จํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอเปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน       
4.3 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็ม ตามจํานวนเงินที่ผูขอใช
บริการตองชําระใหแกผูขอเปดบริการได  จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินใน
บัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.4 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็มตามจํานวนเงินที่ตองชําระใหแก  
ผูขอเปดบริการได จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับ
จากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้ หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงินจํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอ
เปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน        
            ในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่ผูขอเปดบริการแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการ Hold 
และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะ Online Real Time เรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากผูขอเปดบริการโดยตรง  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรอง
ใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารได Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อชําระหนี้แกผูขอเปดบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time และในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวนั้น ผูขอใชบริการไมประสงคจะ
ใหธนาคารแจงผลการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตอยางใด เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือจากใบรับ
ใบเสร็จรับเงินของผูขอเปดบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ตามอัตราและกําหนดเวลาที่
ธนาคารกําหนด และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งอัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
           หากผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตางๆ ผูขอใชบริการจะดําเนินการแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  1 วัน และ
จะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และการใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม การใหความยินยอมในการHold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําขอใชบริการฉบับนี้ ยังมีผล
ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการ หรือจนกวาผูขอใชบริการจะไดมีหนังสือ
แจงเพิกถอนไปยังธนาคารและผูขอเปดบริการ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

 
 
 

 

ตรวจสอบลายมือช่ือเจาของบัญชีแลวถูกตอง 

ลงช่ือ...................................................    

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

ผูรับมอบอํานาจสาขา /หนวยงาน 

อนุมัติการใชบริการ

ลงช่ือ........................................................ 

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

    ผูจัดการสาขา/หัวหนาหนวยงาน 

 ลงชื่อ.............................................................. หนวยงาน/บริษัท …………………………

วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....................

KTB - DDR Hold/Partial .App – 2010V01 

หนา  1 จาก 1

ลงชื่อผูขอใชบริการ 
ลงช่ือ...................................................................................................... 

(ตามลายมือช่ือท่ีใหไวกับธนาคาร) 

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

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 

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

เฉพาะเจาหนาท่ีบริษัท (กรณีลูกคายื่นแบบที่บริษัท)  
ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูใหความยินยอม ซ่ึงไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง



หนังสือค ำขอเปิดบัญชี ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์เงินกู้ 

วนัที่................................... 

บญัชีเลขที่..................................................... 

เรียน   ประธานด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย ์ข้าราชการส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ากัด 

ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว).…………...……………..…....….........สงักัด ทต./อบต./ทม./อบจ. ................................

อยู่บา้นเลขที่…………..…..หมู่ที่…………ถนน…………………..…..แขวง/ต าบล………….…………….…
เขต /อ าเภอ......………………….จังหวัด……..…………….…รหัสไปรษณีย์…………….โทรศัพท์มือถือ 
ที่สามารถติดต่อได.้............................ 

ขา้พเจา้มีความประสงค ์
เปิดบญัชีเงินฝากออมทรพัยเ์งินกู ้ชื่อบญัชีในนามของขา้พเจา้ ประเภทบญัชี บคุคลธรรมดา 

เป็นจ านวนเงิน.............................................บาท (..................................................................................) 
(ฝากขัน้ต ่าต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท) 

และขา้พเจา้รบัทราบและยินยอมปฏิบติัตามเงื่อนไขการฝากและถอนเงิน  ดงันี ้
1. กรณียอดเงินคงเหลือในบญัชีต ่ากว่า 100.-บาท(หนึ่งรอ้ยบาทถว้น) สหกรณจ์ะไม่คิดอตัราดอกเบีย้ให้
2. กรณีสมาชิกใชบ้ญัชีเงินฝากค า้ประกนัเงินกู ้จะถอนเงินฝากได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขการใหเ้งินกู้

ของสหกรณก์ าหนดไว ้
3. ยินยอมผูกพนัและปฏิบติัตามระเบียบของสหกรณฯ์ ก าหนดไว ้ทุกประการ
4. สมาชิกทกุคนตอ้งเปิดบญัชีดงักลา่ว เพื่อผลประโยชนข์องท่าน

ตัวอย่ำงลำยมือช่ือผู้มีอ ำนำจถอนเงิน  (ลงลำยมือช่ือเหมือนกนั 2 คร้ัง) 

1. 1. 

2. 2. 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  (ลงชื่อ) ……………………………………........... ผูข้อเปิดบญัชี 
     (…………………………………….)

   สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการสว่นทอ้งถิ่นเชียงใหม่ จ ากดั 

 เลขท่ี 330/9 หมู่บา้นเชียงใหม่แลนด ์ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 



เอกสารประกอบใบสมัคร 
1.ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรขำ้รำชกำร 1 ฉบบั 
2.ส ำเนำทะเบียนบำ้น   1  ฉบบั 
3.ใบรับรองแพทยส์ถำนพยำบำลของรัฐ  
ซ่ึงออกให้ไม่เกินหน่ึงเดือน    1  ฉบบั 
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ 

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

        วนัท่ี…………………………………………... 

 ขำ้พเจำ้(นำย/นำง/นำงสำว)……………….….……………….………………………………………….
เกิดวนัท่ี…….…..…เดือน……….…….….………..พ.ศ……………..อำย…ุ…….…..…ปี สัญชำติ…………………  
เลขประจ ำตวัประชำชน   -     -      -   -     
สถำนภำพ      โสด     หมำ้ย    หยำ่      สมรส   ช่ือคู่สมรส…………………………………………...   
ขำ้พเจำ้เป็นสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพยข์ำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน จ ำกดั เลขท่ี………………….……………………. 
ขำ้พเจำ้เป็น       ขำ้รำชกำร      ลูกจำ้งประจ ำ     พนกังำนจำ้งตำมภำรกิจ       พนกังำนจำ้งทัว่ไป 
ต ำแหน่ง…..…….…...……………..………... สังกดัหน่วยงำน……………………………..…………….………..…. 
ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี.……….……หมู่ท่ี………..…ตรอก/ซอย…….……….……..ถนน.…………………………….
ต ำบล/แขวง…………….………...อ ำเภอ/เขต…………………….…..………จงัหวดั…….……..………..…………
โทรศพัทติ์ดต่อ………………………………………………………มีควำมประสงคข์อสมคัรเขำ้เป็นสมำชิกสมำคม
ฌำปนกิจสงเครำะห์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่   

 หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ในขณะท่ีเป็นหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้สมาคมฯ หักเงินสงเคราะห์
ช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด เป็นล าดับแรก หากมีเงินสงเคราะห์เหลือขอมอบให้

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ในหนังสือแสดงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ของข้าพเจ้าเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ศพและ           

จัดการศพของข้าพเจ้า  
 ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรจ่ำยให้แก่ขำ้พเจำ้ 

หกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยเพื่อช ำระใหแ้ก่สมำคมฯ ไดต้ลอดไป 
 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนระเบียบ ขอ้บงัคบัของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ โดย

ตลอดแลว้ ขอรับรองวำ่จะปฏิบติัตำมทุกประกำร 
      ลงช่ือ……………………………………….ผูส้มคัร 
                     (………….……………………………..) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯได้มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ เม่ือวนัท่ี ............/......................../....................... 
หมายเหตุ    ผูส้มัครเข้ำเป็นสมำชิก จะมีสมำชิกภำพสมบูรณ์นับแต่วนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติรับเข้ำเป็นสมำชิก  และได้ช ำระเงิน                   
ค่ำสมคัรสมำชิกแก่สมำคมฯ แลว้  กรณีท่ีไม่ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรให้เขำ้เป็นสมำชิก ทำงสมำคมฯ จะคืนเงินบ ำรุงรำยปีและ 
เงินสงเครำะห์ล่วงหนำ้ รวมเป็นจ ำนวนเงิน  250  บำท ให้แก่ผูส้มคัรแต่ทำงสมำคมฯ จะไม่คืนค่ำสมคัรสมำชิกจ ำนวน  100  บำท ให้แก่
ผูส้มคัร ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

สมาชิกเลขที่………………………….. 
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หนังสือแสดงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ 

 ข้ำพ เจ้ำ  น ำย /นำง/นำงสำว/.............................................. ปั จ จุบันอยู่บ้ ำน เลขท่ี .……….……                          
หมู่ท่ี………..…ตรอก/ซอย…….……….……..ถนน.…………………………….ต ำบล/แขวง…………….………...
อ ำเภอ/เขต…………………….…..………จงัหวดั…….……..………..…………ขอระบุผูมี้สิทธิรับเงินสงเครำะห์ตำม
ขอ้บงัคบัสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ขำ้รำชกำรส่วนทอ้งถ่ินเชียงใหม่ หำกขำ้พเจำ้ถึงแก่ควำมตำย  ใหห้ักเงินสงเครำะห์
เพื่อช ำระหน้ีสินท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินเชียงใหม่ จ ำกัด เป็นล ำดับแรกก่อน                   
หำกมีเงินสงเครำะห์เหลือขอมอบใหบุ้คคลต่อไปน้ีเป็นผูรั้บเงินสงเครำะห์ศพและจดักำรศพของขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
 1.………………………………………………………ซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น…………………….ของขำ้พเจำ้ 
เลขประจ ำตวัประชำชน  -    -    - -   อยูบ่ำ้นเลขท่ี…………………  
หมู่ท่ี………….ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………..ต ำบล/แขวง……………………………… 
อ ำเภอ/เขต……..……........... จงัหวดั………………………………… 
โทรศพัทติ์ดต่อ………………………………………………………. 
 2.………………………………………………………ซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น…………………….ของขำ้พเจำ้ 
เลขประจ ำตวัประชำชน  -    -    - -   อยูบ่ำ้นเลขท่ี…………………  
หมู่ท่ี………….ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………..ต ำบล/แขวง……………………………… 
อ ำเภอ/เขต……..……........... จงัหวดั………………………………….. 
โทรศพัทติ์ดต่อ……………………………………………………… 
 3.………………………………………………………ซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น…………………….ของขำ้พเจำ้ 
เลขประจ ำตวัประชำชน  -    -    - -   อยูบ่ำ้นเลขท่ี…………………  
หมู่ท่ี………….ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………………..ต ำบล/แขวง……………………………… 
อ ำเภอ/เขต……..……........... จงัหวดั……………………………….. 
โทรศพัทติ์ดต่อ……………………………………………………… 

โดยมีเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี         ใหไ้ดรั้บเตม็จ ำนวนแต่เพียงผูเ้ดียว        
            ใหไ้ดรั้บส่วนแบ่งเท่ำๆ  กนั 
                  อ่ืนๆ………………………………………………………………………… 

    ลงช่ือ……………………………………….ผูส้มคัร 

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

 ลงช่ือ……………………………………….พยำน    ลงช่ือ……………………………………….พยำน 

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

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



 

หนังสือคาํประกนัสําหรับเงินกู้สามัญ 

เลขที .................../....................... 

วนัที .................เดือน.................................พ.ศ.............. 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................……………………….……สมาชิกเลขทะเบียนที.........................อาย…ุ.…….ปี   

เลขประจาํตวัประชาชน     เป็น       ขา้ราชการ / ลูกจา้งประจาํ            

 พนกังานจา้งตามภารกิจ     พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง ................................................... สังกดั...................................................... 

ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ............................... บาท     ทีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขที .....................หมู่ที ............. ถนน................................                       

ตาํบล/แขวง........................อาํเภอ/เขต.........................จงัหวดั........................ รหสัไปรษณีย.์...................... โทรศพัท.์..............................

ไดท้าํหนงัสือคาํประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั ซึงต่อไปนีในหนงัสือคาํประกนันีจะใชค้าํวา่ 

“สหกรณ์” เพือเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี  

 ขอ้ . ตามทีสหกรณ์ได้ให้(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... กู้เงินสามัญ          

จาํนวนเงินกู้....................................บาท (.................................................................)  ตามหนังสือเงินกู้สามญัที ............/.............                                  

ลงวนัที ............................ และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจา้ยินยอมคาํประกันหนีดงักล่าวพร้อมดอกเบียและ               

ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหนีนนัดว้ย 

 ขอ้ . ขา้พเจ้าไดย้ินยอมคาํประกันหนีดงักล่าวตาม ขอ้  และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเรืองการส่งเงินงวดชาํระหนี อตัรา

ดอกเบีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามทีกล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินสาํหรับเงินกูส้ามญันนัโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบตัิ

ตามขอ้ผกูพนันนัๆ ทุกประการ จนกวา่หนีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้  

 ขอ้ . ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้

จากการคาํประกันรายนี จนกว่าผูที้ขา้พเจา้คาํประกันไวนี้จะไดใ้ห้สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควร              

เขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนขา้พเจา้  

 ขอ้ . ในกรณีทีขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ภายใน

หกสิบวนันบัแต่วนัทีลูกหนีผิดนดั ขา้พเจา้ยนิยอมชาํระหนีโดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที   ผูจ่้ายเงินได ้รายเดือนและเงินอืนใดของ

ขา้พเจา้ หักจาํนวนเงิน ณ ทีจ่าย ชาํระหนีซึงขา้พเจา้ตอ้งชาํระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์

ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยินยอมนีให้มีอยูต่ลอดไป               

ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระหนีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัทีขา้พเจา้ไดค้าํประกนันนั โดยสินเชิงแลว้  

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพอืแสดง

ต่อหน่วยงานตน้สงักดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ทีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนีจนสินเชิง  

ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยทีอยูจ่ากทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

ขอ้ 7. ในกรณีทีผูกู้ผู้ผิ้ดนดัชาํระหนี ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  7.1  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหนีทีคา้งชาํระให้แก่ขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์แจง้ความเป็นหนี

ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี 

1. (นาย/นาง/นางสาว) ……………………..……………………………….……โทร................................. 

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

2.(นาย/นาง/นางสาว) ……………………..………………………….…………โทร................................. 

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

...../7.2 ถา้สหกรณ์ 

ลายมือชือผู้คาํประกนั............................................................................. 

 

หนงัสือเงินกูที้ ............../............. 

ชือผูกู้.้.......................................... 

ทะเบียนผูค้าํประกนั. 

เล่ม........................หนา้........................ 
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             7.2  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจ้าตามทีอยู่ในสัญญาคาํประกนัฉบับนี ขา้พเจ้าตกลงให้ติดต่อไปยงัสถานที

ต่อไปนี 

   1. สถานทีทาํงานปัจจุบนั......................................................................................โทร................................... 

   2. สถานทีอยูปั่จจุบนั.............................................................................................โทร..................................                                                                                            

 7.3  ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนีได ้เกินกวา่ 1 ครังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ตงัแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 

20.00 น.และในวนัหยดุราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทงันีใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือคาํประกนันีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

ลงชือ……………………………..……...ผูค้าํประกนั 

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

ลงชือ…………………………..………...พยาน 

(……………………..……………………….) 

ลงชือ……………..……………………...พยาน 

(……………………..……………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

คาํยนิยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูค้าํประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนที ............................................................. 

วนัที ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง...................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.......................................................... 

ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้าํประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งนี  ตามหนงัสือคาํประกนัเงินกูข้า้งตน้นีและ

ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

                                                                  ………………………………………คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม 

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

                                                                                       ..........................................................ผูค้าํประกนั 

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



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากดั 

(ในฐานะผู้คําประกนั) 

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 หรือเงินบาํนาญทีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนที

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

ยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

ขอ้ . ในกรณีทีขา้พเจา้ตอ้งเปลียนแปลงส่วนราชการสังกดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอืน หรือหน่วยงานอืนของรัฐ หรือ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าทีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน แห่งใดแห่งหนึงทีขา้พเจา้โอนไปสังกดั มีอาํนาจหักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญหรือเงินบาํเหน็จ หรือเงินอืนใดในลกัษณะ

เดียวกนั ทีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน แลว้แต่กรณี เพือส่งชาํระหนี    

ชาํระค่าหุ้น หรือเงินอืน ให้สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาวา่จะถือ

ปฏิบัติตามคาํยินยอมในหนงัสือฉบบันีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ฯ ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พือดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยนิยอมฉบบันีทาํขึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนีทงัหมดแลว้ ตรง

ตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

  (ลงชือ)……………………………........…………ผูค้าํประกนั/ผูใ้หค้าํยนิยอม   

      (………………………………………………...)   

คาํรับรองของผู้อาํนวยการกองคลงั / หัวหน้าส่วนการคลงั 

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

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

และทราบดีว่าขา้พเจา้ตอ้งมีหน้าทีในการหักเงิน ณ  ทีจ่ายของผูค้าํประกนั ตามทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ 

จาํกดั แจง้ให้ทราบ พร้อมมีหนา้ทีรวบรวมเงินส่งใหส้หกรณ์ฯ ภายในวนัสินเดือน เป็นประจาํทุกเดือน จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

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

(………………………………………………...)   

 



 

 

                               หนังสือยนิยอมให้หักเงนิค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือเงนิอืนๆ จากบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

เขียนท ี............................................................................ 

วนัที……….เดือน………….……….พ.ศ……….. 

เรียน     ผูจ้ดัการธนาคาร.................................................. สาขา.............................. 

  ขา้พเจา้………………………………………………………… ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที…………หมู่ที………..                 

ต ร อ ก /ซ อ ย …………ถ น น ………….…ตํ า บ ล ……………………..อํา เภ อ ……………..…จั ง ห วัด …………………… 

ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์………………….โ ท ร ศั พ ท์ ………………………… สั ง กั ด …………………………………  แ ล ะ เป็ น              

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั เลขประจาํตวัสมาชิก……………………..  มีความประสงค ์

ใ ห้ ธ น าค าร หั ก เงิ น จ าก บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย์ใ ช้ส มุ ด /ก ร ะ แ ส ร าย วัน ธ น าค าร ………………..…………………….…

สาขา………………………..  บัญชีเลขที…………….…………………... ของข้าพเจ้า  เพือชําระค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือ            

เงินอืนๆ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด  (ต่อไปนีจะเรียกว่า “สหกรณ์”) ตามจาํนวนและ             

งวดการชําระทีปรากฏในใบแจ้งยอดเรียกเก็บหรือสือบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีทางธนาคารได้รับจากสหกรณ์ และ                         

นาํเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ จนกวา่ขา้พเจา้จะไม่มีภาระผกูพนัและ/หรือหนีสิน กบัสหกรณ์ 

 อนึง ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า  เพือชําระค่าหุ้น และ/หรือเงินอืนๆ ให้แก่สหกรณ์ดังกล่าว                    

หากปรากฏในภายหลังว่าจ ํานวนเงินทีสหกรณ์แจ้งแก่ธนาคารนันไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชี                      

เงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏในระบบสือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ทีธนาคารได้รับจากสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว            

ขา้พเจา้ตกลงทีจะดาํเนินการเรียกร้องเงินจาํนวนดงักล่าวจากสหกรณ์โดยตรง  โดยทงันีขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการเรียกร้อง         

หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใชเ้งินทีธนาคารไดห้ักโอนจากบญัชีของขา้พเจา้  เพือชาํระหนีแก่สหกรณ์ตามจาํนวนทีปรากฏใน

ระบบสือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ทีธนาคารไดรั้บจากสหกรณ์ และขา้พเจา้ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีของขา้พเจา้           

ได้ต่อเมือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่านัน  และในการหักบญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงค ์       

จะให้ธนาคารแจง้การหักบัญชีแต่อย่างใด เนืองจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวไดจ้ากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT            

ของธนาคาร หรือจากใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 

 ในกรณีทีเอกสารหลักฐาน เลขทีบัญชีเงินฝากทีกล่าวในวรรคขา้งต้นได้เปลียนแปลงไป  ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  

หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันี คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขทีไดเ้ปลียนแปลงนนั ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ 

 การให้หักบญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้  ใหมี้ผลบงัคบัทนัทีนบัแต่วนัทาํหนงัสือนี  และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่  

จะไดเ้พกิถอนโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคาร  และสหกรณ์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยหนึงเดือน 

 

ลงชือ………………………….……………………….ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

(ตามทีใหไ้วก้บัธนาคาร) 

ธนาคารตรวจสอบลายมือชือเจา้ของบญัชีแลว้ถูกตอ้ง 
 

ลงชือ……………………………………..…………..ผูรั้บมอบอาํนาจสาขา 

       (………………...………….…………………….) 

หมายเหตุ  1. หนงัสือยนิยอมฉบบันี ใหก้รอกฉบบัจริง จํานวน 2 ฉบับ (สหกรณ์ 1 ฉบบั ธนาคาร 1 ฉบบั) 

 2. แนบสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ฉบบั 

 

 

ผูค้าํประกนั 



 

คาํขอใชบรกิาร/เปลีย่นแปลงขอมลู 
และหนงัสอืยินยอมใหหกับญัชเีงินฝากธนาคารเพือ่ชาํระคาสินคา/คาบรกิาร/คาสาธารณปูโภค 

  
เลขที่อางองิ (สวนของธนาคาร)..................................................................                                 
เรียน   บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/หนวยงาน..............................................  
 

          ขาพเจา (บคุคลธรรมดา /บรษิัท /หางหุนสวนจาํกัด /หนวยงาน)............................................................................................(ภาษาไทย) 
สถานที่ติดตอ เลขที่.............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย........................................................ถนน................................................... 
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย...................... 
... 

โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ.................................... Email.................................................................................................  
 

 

เลขประจําตัวประชาชน(Citizen ID) / เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร(Tax ID):         
 

โดย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปนี ้
 

สวนที ่1 ขอมูลบริการหกับญัชอีตัโนมตั ิ    สมัครใชบริการ                   แกไข / เปล่ียนแปลงขอมูล                      ยกเลิกบริการ 

• โปรดระบุหนวยงาน/บริษทั ที่ตองการชําระคาบริการ (Company Name) …………………………….…………………………….…….…….Company Code ………….…. 
 

สวนที ่2 เลอืกประเภทบริการ และลักษณะการยนิยอมใหหักบญัชเีงนิฝาก (อางอิงขอตกลงการใหบริการ สวนที่ 4ขอ 4.1 - 4.4) 

 หักบญัชอีตัโนมตัผิานระบบ Direct Debit (เลือกลักษณะการยินยอมใหหักบัญชีไดเพียง 1 ชองเทาน้ัน)  
 ยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.1) 
 ยินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน (4.2) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.3) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีชําระบางสวน (4.4) 

  หกับญัชอีตัโนมตัผิานระบบ CGP -ePaynet 
     (เฉพาะการยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทาน้ัน(4.1)) 

สวนที ่3 ขอมูลบญัชเีงนิฝากที่ประสงคใหธนาคารหกับญัช ี
เฉพาะเจาหนาทีธ่นาคาร  
บันทึก ....................ตรวจสอบ .................

• เลขที่บัญชีธนาคาร (A/C Number): - -    ชื่อบัญชีธนาคาร (Account Name): ………………………………………………….  

• รหัสประจําตัวผูจาย(Customer ID): ………………………………………………………………..(สูงสุด 15 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ CGP-ePaynet 

• รหัสอางอิง 1(Ref No. 1): ……………………………….…………………….……………………..…..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• รหัสอางอิง 2(Ref No. 2): ……………………………………………………..…………………………..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit                     

• วงเงินที่ยินยอมใหหักบัญชีในแตละคร้ังไมเกิน.........................บาท(................................................)เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• การแจงเตือนผลการสมัคร และผลการทํารายการทางบัญชี (เฉพาะกรณีการหักบัญชีอัตโนมัติผนระบบ CGP-ePaynet เทาน้ัน)   

     ตองการ      Email......................................  SMS (หมายเลขโทรศัพทมอืถือ)....................... (SMS ธนาคารคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงกับลูกคา)  

      ไมตองการ   

สวนที ่4 ขอตกลงการใชบรกิาร 
     
 

            ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัดหรือ หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเปนผูมีชื่อและที่อยูปรากฏในคํา
ขอใชบริการฉบับนี้  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมใหธนาคาร Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ    ผูขอใชบริการตามที่ระบุไวขางตน เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ
คาบริการ และ/หรือคาสาธารณูปโภค และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/บริษัท (Service Provider) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปดบริการ” และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้  
4.1 กรณียินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชี
ของผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ 
Online Real Time ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.2 กรณียินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของ
ผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online 
Real Time  ทั้งนี้หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงิน
จํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอเปดบริการจะไดรบัชําระหนี้ครบถวน       
4.3 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็ม ตามจํานวนเงินที่ผูขอใช
บริการตองชําระใหแกผูขอเปดบริการได  จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินใน
บัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.4 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็มตามจํานวนเงินที่ตองชําระใหแก  
ผูขอเปดบริการได จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับ
จากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้ หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงินจํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอ
เปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน        
            ในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่ผูขอเปดบริการแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการ Hold 
และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะ Online Real Time เรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากผูขอเปดบริการโดยตรง  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรอง
ใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารได Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อชําระหนี้แกผูขอเปดบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time และในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวนั้น ผูขอใชบริการไมประสงคจะ
ใหธนาคารแจงผลการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตอยางใด เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือจากใบรับ
ใบเสร็จรับเงินของผูขอเปดบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ตามอัตราและกําหนดเวลาที่
ธนาคารกําหนด และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งอัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
           หากผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตางๆ ผูขอใชบริการจะดําเนินการแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  1 วัน และ
จะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และการใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม การใหความยินยอมในการHold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําขอใชบริการฉบับนี้ ยังมีผล
ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการ หรือจนกวาผูขอใชบริการจะไดมีหนังสือ
แจงเพิกถอนไปยังธนาคารและผูขอเปดบริการ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

 
 
 
 

 

 

ตรวจสอบลายมือช่ือเจาของบัญชีแลวถูกตอง 

ลงช่ือ...................................................         

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

ผูรับมอบอํานาจสาขา /หนวยงาน 

อนุมัติการใชบริการ

ลงช่ือ........................................................ 

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

           ผูจัดการสาขา/หัวหนาหนวยงาน 

 ลงชื่อ.............................................................. หนวยงาน/บริษัท …………………………

วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....................

KTB - DDR Hold/Partial .App – 2010V01 

หนา  1 จาก 1

ลงชื่อผูขอใชบริการ 
ลงช่ือ...................................................................................................... 

(ตามลายมือช่ือท่ีใหไวกับธนาคาร) 

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

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 

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

เฉพาะเจาหนาท่ีบริษัท (กรณีลูกคายื่นแบบที่บริษัท)  
ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูใหความยินยอม ซ่ึงไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง



 

หนังสือคาํประกนัสําหรับเงินกู้สามัญ 

เลขที .................../....................... 

วนัที .................เดือน.................................พ.ศ.............. 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................……………………….……สมาชิกเลขทะเบียนที.........................อาย…ุ.…….ปี   

เลขประจาํตวัประชาชน     เป็น       ขา้ราชการ / ลูกจา้งประจาํ            

 พนกังานจา้งตามภารกิจ     พนกังานจา้งทวัไป  ตาํแหน่ง ................................................... สังกดั...................................................... 

ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ............................... บาท     ทีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขที .....................หมู่ที ............. ถนน................................                       

ตาํบล/แขวง........................อาํเภอ/เขต.........................จงัหวดั........................ รหสัไปรษณีย.์...................... โทรศพัท.์..............................

ไดท้าํหนงัสือคาํประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม ่จาํกดั ซึงต่อไปนีในหนงัสือคาํประกนันีจะใชค้าํวา่ 

“สหกรณ์” เพือเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี  

 ขอ้ . ตามทีสหกรณ์ได้ให้(นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................... กู้เงินสามัญ          

จาํนวนเงินกู้....................................บาท (.................................................................)  ตามหนังสือเงินกู้สามญัที ............/.............                                  

ลงวนัที ............................ และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจา้ยินยอมคาํประกันหนีดงักล่าวพร้อมดอกเบียและ               

ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหนีนนัดว้ย 

 ขอ้ . ขา้พเจ้าไดย้ินยอมคาํประกันหนีดงักล่าวตาม ขอ้  และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเรืองการส่งเงินงวดชาํระหนี อตัรา

ดอกเบีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามทีกล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินสาํหรับเงินกูส้ามญันนัโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบตัิ

ตามขอ้ผกูพนันนัๆ ทุกประการ จนกวา่หนีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้  

 ขอ้ . ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้

จากการคาํประกันรายนี จนกว่าผูที้ขา้พเจา้คาํประกันไวนี้จะไดใ้ห้สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควร              

เขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนขา้พเจา้  

 ขอ้ . ในกรณีทีขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ภายใน

หกสิบวนันบัแต่วนัทีลูกหนีผิดนดั ขา้พเจา้ยนิยอมชาํระหนีโดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที   ผูจ่้ายเงินได ้รายเดือนและเงินอืนใดของ

ขา้พเจา้ หักจาํนวนเงิน ณ ทีจ่าย ชาํระหนีซึงขา้พเจา้ตอ้งชาํระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์

ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยินยอมนีให้มีอยูต่ลอดไป               

ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระหนีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัทีขา้พเจา้ไดค้าํประกนันนั โดยสินเชิงแลว้  

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพอืแสดง

ต่อหน่วยงานตน้สงักดั ของขา้พเจา้ใหห้ักเงิน ณ ทีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนีจนสินเชิง  

ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยทีอยูจ่ากทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

ขอ้ 7. ในกรณีทีผูกู้ผู้ผิ้ดนดัชาํระหนี ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์ดาํเนินการดงัต่อไปนี 

  7.1  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหนีทีคา้งชาํระให้แก่ขา้พเจา้ได ้ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์แจง้ความเป็นหนี

ใหแ้ก่บุคคลดงัต่อไปนี 

1. (นาย/นาง/นางสาว) ……………………..……………………………….……โทร................................. 

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

2.(นาย/นาง/นางสาว) ……………………..………………………….…………โทร................................. 

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

...../7.2 ถา้สหกรณ์ 

ลายมือชือผู้คาํประกนั............................................................................. 

 

หนงัสือเงินกูที้ ............../............. 

ชือผูกู้.้.......................................... 

ทะเบียนผูค้าํประกนั. 

เล่ม........................หนา้........................ 
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             7.2  ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจ้าตามทีอยู่ในสัญญาคาํประกนัฉบับนี ขา้พเจ้าตกลงให้ติดต่อไปยงัสถานที

ต่อไปนี 

   1. สถานทีทาํงานปัจจุบนั......................................................................................โทร................................... 

   2. สถานทีอยูปั่จจุบนั.............................................................................................โทร..................................                                                                                                     

 7.3  ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนีได ้เกินกวา่ 1 ครังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ตงัแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 

20.00 น.และในวนัหยดุราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทงันีใหเ้ป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนดไว ้ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือคาํประกนันีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

ลงชือ……………………………..……...ผูค้าํประกนั 

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

ลงชือ…………………………..………...พยาน 

(……………………..……………………….) 

ลงชือ……………..……………………...พยาน 

(……………………..……………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

คาํยนิยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูค้าํประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนที ............................................................. 

วนัที ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง...................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.......................................................... 

ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้าํประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งนี  ตามหนงัสือคาํประกนัเงินกูข้า้งตน้นีและ

ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

                                                                  ………………………………………คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม 

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

                                                                                       ..........................................................ผูค้าํประกนั 

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



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถินเชียงใหม่ จํากดั 

(ในฐานะผู้คําประกนั) 

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 หรือเงินบาํนาญทีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนที

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

ให้หักเงนิส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้ . หนงัสือยินยอมนีให้มีผลตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการให้คาํยินยอมทงัหมดหรือบางส่วน 

จนกว่าหนีหรือภาระผูกพนัทีขา้พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด นันระงับสินไป หรือไดรั้บคาํ

ยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั 

ขอ้ . ในกรณีทีขา้พเจา้ตอ้งเปลียนแปลงส่วนราชการสังกดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอืน หรือหน่วยงานอืนของรัฐ หรือ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าทีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน แห่งใดแห่งหนึงทีขา้พเจา้โอนไปสังกดั มีอาํนาจหักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญหรือเงินบาํเหน็จ หรือเงินอืนใดในลกัษณะ

เดียวกนั ทีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน แลว้แต่กรณี เพือส่งชาํระหนี    

ชาํระค่าหุ้น หรือเงินอืน ให้สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาว่าจะถือ

ปฏิบัติตามคาํยินยอมในหนงัสือฉบบันีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ฯ ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐหรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินทีขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พือดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยนิยอมฉบบันีทาํขึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนีทงัหมดแลว้ ตรง

ตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

  (ลงชือ)……………………………........…………ผูค้าํประกนั/ผูใ้หค้าํยนิยอม   

      (………………………………………………...)   

คาํรับรองของผู้อาํนวยการกองคลงั / หัวหน้าส่วนการคลงั 

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

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

และทราบดีว่าขา้พเจา้ตอ้งมีหน้าทีในการหักเงิน ณ  ทีจ่ายของผูค้าํประกนั ตามทีสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ 

จาํกดั แจง้ให้ทราบ พร้อมมีหนา้ทีรวบรวมเงินส่งใหส้หกรณ์ฯ ภายในวนัสินเดือน เป็นประจาํทุกเดือน จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

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

(………………………………………………...) 

 

 



 

 

                               หนังสือยนิยอมให้หักเงนิค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือเงนิอืนๆ จากบัญชีเงนิฝากธนาคาร 

เขียนท ี............................................................................ 

วนัที……….เดือน………….……….พ.ศ……….. 

เรียน     ผูจ้ดัการธนาคาร.................................................. สาขา.............................. 

  ขา้พเจา้………………………………………………………… ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที…………หมู่ที………..                 

ต ร อ ก /ซ อ ย …………ถ น น ………….…ตํ า บ ล ……………………..อํา เภ อ ……………..…จั ง ห วัด …………………… 

ร หั ส ไ ป ร ษ ณี ย์………………….โ ท ร ศั พ ท์ ………………………… สั ง กั ด …………………………………  แ ล ะ เป็ น              

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนทอ้งถินเชียงใหม่ จาํกดั เลขประจาํตวัสมาชิก……………………..  มีความประสงค ์

ใ ห้ ธ น าค าร หั ก เงิ น จ าก บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย์ใ ช้ส มุ ด /ก ร ะ แ ส ร าย วัน ธ น าค าร ………………..…………………….…

สาขา………………………..  บัญชีเลขที…………….…………………... ของข้าพเจ้า  เพือชําระค่าหุ้นรายเดือนและ/หรือ            

เงินอืนๆ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จาํกัด  (ต่อไปนีจะเรียกว่า “สหกรณ์”) ตามจาํนวนและ             

งวดการชําระทีปรากฏในใบแจ้งยอดเรียกเก็บหรือสือบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทีทางธนาคารได้รับจากสหกรณ์ และ                         

นาํเงินดงักล่าวโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ จนกวา่ขา้พเจา้จะไม่มีภาระผกูพนัและ/หรือหนีสิน กบัสหกรณ์ 

 อนึง ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า  เพือชําระค่าหุ้น และ/หรือเงินอืนๆ ให้แก่สหกรณ์ดังกล่าว                    

หากปรากฏในภายหลังว่าจ ํานวนเงินทีสหกรณ์แจ้งแก่ธนาคารนันไม่ถูกต้อง และธนาคารได้ทําการหักเงินจากบัญชี                      

เงินฝากของข้าพเจ้า ตามจํานวนทีปรากฏในระบบสือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ทีธนาคารได้รับจากสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว            

ขา้พเจา้ตกลงทีจะดาํเนินการเรียกร้องเงินจาํนวนดงักล่าวจากสหกรณ์โดยตรง  โดยทงันีขา้พเจา้ขอสละสิทธิในการเรียกร้อง         

หรือฟ้องร้องให้ธนาคารชดใชเ้งินทีธนาคารไดห้ักโอนจากบญัชีของขา้พเจา้  เพือชาํระหนีแก่สหกรณ์ตามจาํนวนทีปรากฏใน

ระบบสือสารขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ทีธนาคารไดรั้บจากสหกรณ์ และขา้พเจา้ยอมรับว่าธนาคารจะหักเงินจากบญัชีของขา้พเจา้           

ได้ต่อเมือเงินในบญัชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนันเท่านัน  และในการหักบญัชีเงินฝากดังกล่าว ขา้พเจา้ไม่ประสงค ์       

จะให้ธนาคารแจง้การหักบัญชีแต่อย่างใด เนืองจากขา้พเจา้สามารถทราบรายการดงักล่าวได้จากสมุดคู่ฝาก / STATEMENT            

ของธนาคาร หรือจากใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ 

 ในกรณีทีเอกสารหลักฐาน เลขทีบัญชีเงินฝากทีกล่าวในวรรคขา้งต้นได้เปลียนแปลงไป  ไม่ว่าโดยเหตุใดก็ตาม  

หนงัสือขอใหห้กับญัชีเงินฝากฉบบันี คงมีผลใชบ้งัคบัสาํหรับบญัชีเงินฝากหมายเลขทีไดเ้ปลียนแปลงนนั ๆ ไดด้ว้ยทุกประการ 

 การให้หักบญัชีเงินฝากดงักล่าวขา้งตน้  ใหมี้ผลบงัคบัทนัทีนบัแต่วนัทาํหนงัสือนี  และให้คงมีผลบงัคบัต่อไปจนกวา่  

จะไดเ้พิกถอนโดยทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหธ้นาคาร  และสหกรณ์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ยหนึงเดือน 

 

ลงชือ………………………….……………………….ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

(ตามทีใหไ้วก้บัธนาคาร) 

ธนาคารตรวจสอบลายมือชือเจา้ของบญัชีแลว้ถูกตอ้ง 
 

ลงชือ……………………………………..…………..ผูรั้บมอบอาํนาจสาขา 

       (………………...………….…………………….)ยเหตุ  1. หนงัสือยนิยอมฉบบันี ใหก้รอก

ฉบบัจริง จํานวน 2 ฉบับ (สหกรณ์ 1 ฉบบั ธนาคาร 1 ฉบบั) 

 

 

 

 

ผูค้าํประกนั 



 

คาํขอใชบรกิาร/เปลีย่นแปลงขอมลู 
และหนงัสอืยินยอมใหหกับญัชเีงินฝากธนาคารเพือ่ชาํระคาสินคา/คาบรกิาร/คาสาธารณปูโภค 

  
เลขที่อางองิ (สวนของธนาคาร)..................................................................                                 
เรียน   บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/หนวยงาน..............................................  
 

          ขาพเจา (บคุคลธรรมดา /บรษิัท /หางหุนสวนจาํกัด /หนวยงาน)............................................................................................(ภาษาไทย) 
สถานที่ติดตอ เลขที่.............................หมูท่ี......................ตรอก/ซอย........................................................ถนน................................................... 
แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ..................................................จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย...................... 
... 

โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ.................................... Email.................................................................................................  
 

 

เลขประจําตัวประชาชน(Citizen ID) / เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร(Tax ID):         
 

โดย นาย/นาง/นางสาว ..................................................................................................ผูมีอํานาจกระทําการแทน มีความประสงคดังตอไปนี ้
 

สวนที ่1 ขอมูลบริการหกับญัชอีตัโนมตั ิ    สมัครใชบริการ                   แกไข / เปล่ียนแปลงขอมูล                      ยกเลิกบริการ 

• โปรดระบุหนวยงาน/บริษทั ที่ตองการชําระคาบริการ (Company Name) …………………………….…………………………….…….…….Company Code ………….…. 
 

สวนที ่2 เลอืกประเภทบริการ และลักษณะการยนิยอมใหหักบญัชเีงนิฝาก (อางอิงขอตกลงการใหบริการ สวนที่ 4ขอ 4.1 - 4.4) 

 หักบญัชอีตัโนมตัผิานระบบ Direct Debit (เลือกลักษณะการยินยอมใหหักบัญชีไดเพียง 1 ชองเทาน้ัน)  
 ยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.1) 
 ยินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน (4.2) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น (4.3) 
 ยินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชีและหักบัญชีชําระบางสวน (4.4) 

  หกับญัชอีตัโนมตัผิานระบบ CGP -ePaynet 
     (เฉพาะการยินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทาน้ัน(4.1)) 

สวนที ่3 ขอมูลบญัชเีงนิฝากที่ประสงคใหธนาคารหกับญัช ี
เฉพาะเจาหนาทีธ่นาคาร  
บันทึก ....................ตรวจสอบ .................

• เลขที่บัญชีธนาคาร (A/C Number): - -    ชื่อบัญชีธนาคาร (Account Name): ………………………………………………….  

• รหัสประจําตัวผูจาย(Customer ID): ………………………………………………………………..(สูงสุด 15 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ CGP-ePaynet 

• รหัสอางอิง 1(Ref No. 1): ……………………………….…………………….……………………..…..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• รหัสอางอิง 2(Ref No. 2): ……………………………………………………..…………………………..(สูงสุด 18 หลัก) เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit                     

• วงเงินที่ยินยอมใหหักบัญชีในแตละคร้ังไมเกิน.........................บาท(................................................)เฉพาะกรณีหักบัญชีอัตโนมัติผานระบบ Direct Debit 

• การแจงเตือนผลการสมัคร และผลการทํารายการทางบัญชี (เฉพาะกรณีการหักบัญชีอัตโนมัติผนระบบ CGP-ePaynet เทาน้ัน)   

     ตองการ      Email......................................  SMS (หมายเลขโทรศัพทมอืถือ)....................... (SMS ธนาคารคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงกับลูกคา)  

      ไมตองการ   

สวนที ่4 ขอตกลงการใชบรกิาร 
     
 

            ขาพเจาในฐานะผูขอใชบริการและ/หรือผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัดหรือ หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลเปนผูมีชื่อและที่อยูปรากฏในคํา
ขอใชบริการฉบับนี้  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอใชบริการ” ตกลงยินยอมใหธนาคาร Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของ    ผูขอใชบริการตามที่ระบุไวขางตน เพื่อชําระคาสินคา และ/หรือ
คาบริการ และ/หรือคาสาธารณูปโภค และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ใหแกหนวยงาน/บริษัท (Service Provider) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขอเปดบริการ” และตกลงยินยอมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ธนาคาร” กําหนดไวในขอตกลงการใชบริการ ดังนี้  
4.1 กรณียินยอมใหหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชี
ของผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ 
Online Real Time ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.2 กรณียินยอมใหหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการที่มีอยูกับธนาคาร และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีของ
ผูขอเปดบริการ ตามจํานวน และงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online 
Real Time  ทั้งนี้หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงิน
จํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอเปดบริการจะไดรบัชําระหนี้ครบถวน       
4.3 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีเต็มจํานวนเทานั้น ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็ม ตามจํานวนเงินที่ผูขอใช
บริการตองชําระใหแกผูขอเปดบริการได  จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการยอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของผูขอใชบริการไดตอเมื่อเงินใน
บัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะนั้นเทานั้น  
4.4 กรณียินยอมให Hold เงินกอนหักบัญชี และหักบัญชีชําระบางสวน ผูขอใชบริการยินยอมใหธนาคาร Hold เงินในบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการไดเต็มตามจํานวนเงินที่ตองชําระใหแก  
ผูขอเปดบริการได จนกวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนและงวดการชําระที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับ
จากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time ทั้งนี้ หากเงินในบัญชีเงินฝากมีไมเพียงพอที่จะชําระหนี้ทั้งจํานวนในงวดนั้นๆ ผูขอใชบริการตกลงใหธนาคารหักเงิน
จากบัญชีเงินฝากตามจํานวนที่มีอยูชําระหนี้ไดทันที และหากมีเงินจํานวนใดๆ ฝากเขาบัญชีเงินฝาก ผูขอใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินที่มีอยูในบัญชีไดทุกคราวทุกจํานวนจนกวาผูขอ
เปดบริการจะไดรับชําระหนี้ครบถวน        
            ในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการดังกลาว หากปรากฏภายหลังวาจํานวนเงินที่ผูขอเปดบริการแจงแกธนาคารนั้นไมถูกตอง และธนาคารไดทําการ Hold 
และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส (Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสใน
ลักษณะ Online Real Time เรียบรอยแลว ผูขอใชบริการตกลงที่จะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากผูขอเปดบริการโดยตรง  ทั้งนี้ ผูขอใชบริการขอสละสิทธิในการเรียกรอง หรือฟองรอง
ใหธนาคารใชเงินที่ธนาคารได Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชบริการ เพื่อชําระหนี้แกผูขอเปดบริการตามจํานวนที่ปรากฏในใบแจงหนี้ หรือสื่อบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
(Media) ที่ธนาคารไดรับจากผูขอเปดบริการ หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกสในลักษณะ Online Real Time และในการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวนั้น ผูขอใชบริการไมประสงคจะ
ใหธนาคารแจงผลการ Hold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตอยางใด เนื่องจากผูขอใชบริการสามารถทราบรายการดังกลาวไดจากสมุดคูฝาก/Statement ของธนาคารหรือจากใบรับ
ใบเสร็จรับเงินของผูขอเปดบริการ ผูขอใชบริการตกลงยินยอมชําระคาธรรมเนียมสําหรับคาสินคา และ/หรือคาบริการ และ/หรือชําระหนี้ และ/หรือภาระผูกพันตางๆ ตามอัตราและกําหนดเวลาที่
ธนาคารกําหนด และประกาศใช และ/หรือตามระเบียบของธนาคาร ผูขอใชบริการตกลงยินยอมในการที่ธนาคารจะเปลี่ยนแปลงและ/หรือเพิ่มเติม เงื่อนไขและขอกําหนด รวมทั้งอัตรา
คาธรรมเนียมในการใหบริการตามคําขอใชบริการฉบับนี้ โดยธนาคารจะแจงใหผูขอใชบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วัน 
           หากผูขอใชบริการประสงคจะเปลี่ยนแปลงแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลตางๆ ผูขอใชบริการจะดําเนินการแจงใหธนาคารทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา  1 วัน และ
จะดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามวิธีการที่ธนาคารกําหนด และการใหความยินยอมในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือนี้  ทั้งนี้ ในกรณีที่
เอกสารหลักฐานเลขที่บัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไปไมวาโดยเหตุใดก็ตาม การใหความยินยอมในการHold และ/หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากตามคําขอใชบริการฉบับนี้ ยังมีผล
ใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายที่ไดเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ไดดวยทุกประการ และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคารจะไดบอกเลิกการใหบริการ หรือจนกวาผูขอใชบริการจะไดมีหนังสือ
แจงเพิกถอนไปยังธนาคารและผูขอเปดบริการ ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และใหถือวาขอตกลงนี้เปนอันสิ้นผลเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 

 
 
 
 

 

 

ตรวจสอบลายมือช่ือเจาของบัญชีแลวถูกตอง 

ลงช่ือ...................................................         

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

ผูรับมอบอํานาจสาขา /หนวยงาน 

อนุมัติการใชบริการ

ลงช่ือ........................................................ 

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

           ผูจัดการสาขา/หัวหนาหนวยงาน 

 ลงชื่อ.............................................................. หนวยงาน/บริษัท …………………………

วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ....................

KTB - DDR Hold/Partial .App – 2010V01 

หนา  1 จาก 1

ลงชื่อผูขอใชบริการ 
ลงช่ือ...................................................................................................... 

(ตามลายมือช่ือท่ีใหไวกับธนาคาร) 

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

เฉพาะเจาหนาที่ธนาคาร 

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

เฉพาะเจาหนาท่ีบริษัท (กรณีลูกคายื่นแบบที่บริษัท)  
ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูใหความยินยอม ซ่ึงไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง
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