
หนงัสอืกูท้ี.่................../...................... 

วนัที.่.................................................. 

บญัชีเงนิกูท้ี.่....................................... 

                
   
 

หนงัสอืกูเ้งนิโครงการสวสัดิการผ่อนช าระสนิคา้และบรกิาร 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 

เขยีนที.่............................................................... 

วนัที.่................................................................... 
 

 

 ขา้พเจา้………………………………..……………………………เลขประจ าตวัประชาชน......................................................... 

ตามส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีแ่นบทา้ยหนงัสอืน้ี อายุ.......................ปี  เลขทะเบยีน..………..……….………รบัราชการหรอื 

ท างานประจ าในต าแหน่ง.........................................................................สงักดั...................................................................... 

อยู่บา้นเลขที่.........................หมูท่ี.่............ต าบล.................................อ าเภอ............................จงัหวดั.................................. 

รหสัไปรษณีย.์...............................โทร........................................ท  าหนงัสอืกูเ้งนิโครงการสวสัดิการผ่อนช าระสนิคา้และบรกิาร 

ใหไ้วต่้อสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั เพือ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1.ขา้พเจา้ขอท าหนงัสอืกูเ้งนิโครงการสวสัดกิารผ่อนช าระสนิคา้และบรกิาร จากสหกรณเ์ป็นจ านวน...........................บาท 

(………………..……………………………………………) และขา้พเจา้ไดร้บัเงนิจ านวนดงักลา่วนัน้ ในวนัทีท่  าหนงัสอืกูน้ี้โดยถกูตอ้งแลว้ 

2. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะส่งคืนเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนรวมดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ.........................................ต่อปี 

เท่าๆ กนัทกุงวด ๆ ละ……...……..........… บาท รวม(ตวัอกัษร)....................................................งวด เวน้แต่งวดสุดทา้ย  

ทัง้น้ีต ัง้แต่งวดประจ าเดอืน……………..……....…………………... เป็นตน้ไป 

 ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า เงนิงวดช าระหน้ี (รวมท ัง้ตน้และดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถงึก าหนดส่งภายในสิ้นเดอืนที่ระบไุวส้  าหรบั 

งวดนัน้ ๆ  

 ในกรณีที่มเีหตจุ  าเป็นทีส่หกรณ์จะตอ้งเพิม่อตัราดอกเบี้ยเงนิกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณเ์พิม่อตัราดอกเบี้ยสูงกว่าที่ 

ก าหนดไวใ้นวรรคก่อนไดต้ามทีเ่หน็สมควรเมือ่ใดก็ได ้ท ัง้สหกรณไ์มจ่  าเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้ 

3. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะน าเงนิกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพือ่การดงัต่อไปน้ี คือ.............................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................... 
4. ขา้พเจา้ยนิยอมและขอรอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้เมือ่ไดร้บัมอบหมายจาก

สหกรณ์โปรดหกัจ านวนเงนิงวดช าระหน้ีซึง่ขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นัน้ จากเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้ เพือ่ส่งต่อสหกรณด์ว้ย 

5. ขา้พเจา้ยนิยอมถอืว่า ในกรณีใดๆ ดงักลา่วในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ เงนิกูน้ี้เป็นอนัถงึก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชงิ 

พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัท ี โดยมพิกัค านึงถงึก าหนดเวลาทีใ่หไ้ว  ้

       6.  ขา้พเจา้ยอมรบัผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ และถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรอืงาน 

ประจ า  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีซึง่ขา้พเจา้มอียู่ต่อสหกรณ์ 

ใหเ้สรจ็สิ้นเสยีก่อน 

 

       ลงชื่อ............................................................................ผูกู้ ้

            (............................................................................) 
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 ถา้ขา้พเจา้ไมจ่ดัการช าระหน้ีสนิใหเ้สรจ็สิ้นตามที่กลา่วในวรรคก่อน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิสะสมส าหรบั

ขา้ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงนิอื่นใดที่ทางราชการจะพงึจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้หกัเงนิดงักลา่วเพื่อช าระหน้ีต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิ้น

เสยีก่อนได ้

 หนงัสอืกูน้ี้ท  าไว ้ณ วนัทีซ่ึง่ระบุขา้งตน้ และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 

       ……………………..…………….…………………. ผูกู้ ้

      (………………………………………………………) 

      ………………………………….……………….…..  พยาน 

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

     ต าแหน่ง………………………….………………………………. 

       ……………………………………………………… ผูเ้ขยีน 

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

 

 

 ขา้พเจา้………………………………………………………..……….……..ไดร้บัเงนิกู ้ จ านวน………………..………………. บาท 

(……………………………..…………………..…………) ตามหนงัสอืกูน้ี้ไปเป็นการถกูตอ้งแลว้ ณ วนัที…่…...………………….......... 

              ……………………………..………..……………. ผูร้บัเงนิ 

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

ผูกู้ป้ระสงคใ์หส้หกรณจ่์ายเงนิกู ้ ดงัน้ี                                      

      โอนเขา้บญัชธีนาคารกรุงไทย                

          สาขา…………..……………….. 

          เลขบญัชี               

 

           …………………………….……..……….. เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 

       ……...……/……..…..../………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                           
 



  
 
 
         ค าขอกูโ้ครงการสวสัดิการผ่อนช าระสนิคา้และบรกิาร 
             สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 

 
         วนัที.่.......................................................... 
เรยีน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 
 

ขา้พเจา้......................................................................................เลขทะเบยีน............................อายุ..........................ปี 
เป็น      ขา้ราชการ       ลูกจา้งประจ า     พนกังานราชการ      พนกังานกระทรวง        ขา้ราชการบ านาญ 
ต าแหน่ง...................................................................สงักดั.........................................................เงนิเดอืน...........................บาท 
ทีอ่ยู่เลขที ่.........................หมู่ที.่.................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต............................................... 
จงัหวดั..........................................โทรศพัท.์.............................................ขา้พเจา้     ไมม่คู่ีสมรส         มคู่ีสมรส 
 1.ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิโครงการสวสัดิการผ่อนช าระสนิคา้และบรกิาร   
   จ านวน...........................................................บาท (...............................................................................................) 
 2.ในเวลาน้ีขา้พเจา้มหุีน้อยู่ในสหกรณ์................................หุน้ เป็นเงนิ..........................................................บาท  
และขา้พเจา้ส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนอยู่ในอตัราเดอืนละ …………………………... บาท 

3.ขา้พเจา้มเีงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษเลขที.่................ จ านวน.........................บาท (.......................................................) 
 4.ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัค า้ประกนั ดงัน้ี  
       (1) ชื่อ...............................................................เลขทะเบยีน..................ต าแหน่ง................................. 
       สงักดั......................................................เงนิเดอืน......................บาท โทรศพัท.์.................................. 

            (2) ชื่อ...............................................................เลขทะเบยีน..................ต าแหน่ง................................. 
       สงักดั......................................................เงนิเดอืน......................บาท โทรศพัท.์.................................. 
       (3) ชื่อ...............................................................เลขทะเบยีน..................ต าแหน่ง................................. 
       สงักดั......................................................เงนิเดอืน......................บาท โทรศพัท.์.................................. 
 5.ขา้พเจา้จะส่งคืนตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยในอตัราตามทีส่หกรณก์ าหนดใหแ้ก่สหกรณเ์ป็นงวดรายเดอืนทกุเดอืนๆ ละ 
   .....................บาท จ านวน.....................งวด  
 6.ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิกู ้  
   ณ ทีส่  านกังานสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 
   โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย สาขา.......................................เลขที.่............................................

   (แนบส าเนาหนา้บญัชธีนาคารกรุงไทย) 
(ลงชื่อ)......................................................................ผูข้อกู ้

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

 

*ผูกู้ต้อ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย* 

       

รบัรอง 

 

…………………………………………….. 

กรรมการประจ าหน่วย 
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บนัทึกการรบัทราบของผูบ้งัคบับญัชา 

 

      วนัที่…………………………………….………………..……………..………. 

 

 ขา้พเจา้ไดร้บัทราบว่า  นาย / นาง / นางสาว ……................................................................................................................................ 

       ต าแหน่ง.................................................................................................................ไดย้ื่นค าขอกูเ้งนิโครงการสวสัดกิารผ่อนช าระสนิคา้และบริการ   

       ต่อสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ..............................................บาท (....................................................................................) 
 

 

ลายมอืชื่อ………………………………………………….ต าแหน่ง………………………..……………..…………………… 

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

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
 ไดว้เิคราะห์ค าขอกูถู้กตอ้งตามระเบียบ หลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขต่างๆ 
 1.ผูข้อกู ้ เคย / ไม่เคย  ผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี 
หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน 
 2.ขอ้ช้ีแจงอ่ืนๆ  
 
     ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ี 
             (...................................................) 
 เห็นควร อนุมติั  /  ไม่อนุมติั 
 
     ลงช่ือ..................................................ผูจ้ดัการ 
             (...................................................) 
 

ความเห็นของผู้มอี านาจพจิารณา 
 
 อนุมติัใหกู้จ้  านวน...............................................บาท 
 ไม่อนุมติัเพราะ.......................................................... 
 ................................................................................... 
 ................................................................................... 
 
ลงช่ือ........................................................เหรัญญิก 
        (........................................................) 
 
ลงช่ือ.........................................................กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
       (.........................................................) 



 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุระยอง จ ากดั 

หนงัสอืค ้าประกนัเงนิกูโ้ครงการสวสัดิการผ่อนช าระสนิคา้และบรกิาร 

เลขที่............/............. 

         

        เขยีนที.่........................................................... 

        วนัที.่.............................................................. 

 ขา้พเจา้..............................................................................เลขทะเบยีน.............................อายุ.........................ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน.............. .......................................เป็น      ขา้ราชการ      ลูกจา้งประจ า       ขา้ราชการบ านาญ 

ต าแหน่ง.........................................................................สงักดั.........................................................................................   

ไดร้บัเงนิเดอืน.....................................บาท  ทีอ่ยู่ปจัจุบนัเลขที.่.......................หมู่ที.่......................ซอย............................ 

ถนน...............................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั..................................    

รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์.................................................ขอสญัญาไวก้บัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง 

จ ากดั ซึง่ต่อไปน้ีในหนงัสอืค า้ประกนัเงนิกูฉ้บบัน้ีเรยีกว่า  “สหกรณ”์  โดยมขีอ้ตกลงดงัน้ี 

 ขอ้ 1.ตามที ่นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................(ต่อไปเรียกว่า “ผูกู้”้) 

กูเ้งนิจากสหกรณแ์ละไดร้บัเงนิกูจ้  านวน....................................บาท (...............................................................................) 

ไปเรยีบรอ้ยแลว้  อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ........................ต่อปี  ก าหนดช าระคืนเป็นงวดๆ ละ........................................บาท  

(.....................................................................................) เท่าๆ กนัทกุงวด ยกเวน้งวดสุดทา้ย ภายในวนัสิ้นเดอืนทุกเดอืน  

รวมท ัง้หมด...............งวด โดยมหีนงัสอืกูเ้งนิโครงการสวสัดิการผ่อนช าระสนิคา้และบรกิาร เลขที.่............./........................ 

ลงวนัที.่...............................................เป็นหลกัฐานการกู ้ ซึง่ขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอยีดการกูเ้งนิระหว่างสหกรณอ์อมทรพัย์

สาธารณสุขระยอง จ ากดั กบัผูกู้ท้ ัง้หมดแลว้และขา้พเจา้ตกลงเป็นผูค้ า้ประกนัหน้ีดงักลา่ว 

 ขอ้ 2.ถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ีต่อสหกรณ ์ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิช าระหน้ีแทนส าหรบัหน้ีเงนิกูต้าม  ขอ้ 1. จ านวนทีค่า้งช าระ 

รวมดอกเบี้ยและค่าสนิไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณแ์ห่งหน้ีรายน้ี  

 ขอ้ 3.เมือ่ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี  ใหส้หกรณม์หีนงัสอืบอกกลา่วแก่ขา้พเจา้ภายในหกสบิวนั ณ บา้นเลขที.่.................... 

หมูท่ี่...................ซอย.............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง....................................................

อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรอืตามที่ขา้พเจา้ไดแ้จง้

เปลีย่นแปลงใหส้หกรณท์ราบภายหลงั 

 ขอ้ 4.ถา้มกีารเปลีย่นแปลงสถานทีบ่อกลา่วโดยทีข่า้พเจา้ไมแ่จง้ใหส้หกรณ์ทราบ  หากสหกรณ์ไดม้หีนงัสอืบอกกลา่ว ณ 

สถานที่ตามขอ้ 3.   ขา้พเจา้มอิาจปฏเิสธหรอืโตแ้ยง้ใดๆ   ว่าหนงัสอืบอกกล่าวยงัไปไมถ่งึ  หรอืสหกรณ์ยงัไมม่หีนงัสอืบอกกลา่ว

ขา้พเจา้ 

  

      ลงชื่อ......................................................................ผูค้  า้ประกนั 



              (........................................................................) 
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 ขอ้ 5 เมือ่สหกรณ์ไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบว่า   ขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณแ์ทนผูกู้ ้  ขา้พเจา้ยนิยอมให  ้

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิเดอืน เงนิบ  านาญ เงนิบ  าเหน็จ หรอืเงนิไดอ้ื่นๆ หกัไดด้งักล่าวของขา้พเจา้เพือ่ส่งต่อ  

สหกรณ ์ รวมท ัง้ยนิยอมใหส้หกรณใ์ชส้ทิธยิดึหน่วงทรพัยใ์ดๆ ทีข่า้พเจา้พงึไดร้บัจากสหกรณ ์ไดแ้ก่เงนิค่าหุน้เมือ่ขา้พเจา้ 

พน้สมาชกิภาพจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ ์เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คืน เงนิฝากและเงนิอื่นๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของ 

สหกรณ์ไว ้เพือ่รอการช าระหน้ีหรอืเพือ่ใชช้  าระหน้ีแทนผูกู้ ้

 ขอ้ 6 แมข้า้พเจา้พน้สภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณแ์ลว้ก็ไมพ่น้จากภาระการค า้ประกนัน้ีแต่อย่างใด และหรอื 

ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่สามารถใหห้น่วยงานหกัเงนิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามขอ้ 5 ไมว่่ากรณีใดๆ หรอืหกัเงนิไดไ้มค่รบจ านวนที่ตอ้ง 

ช าระหน้ี ขา้พเจา้ตกลงว่าจะน าเงนิมาช าระใหส้หกรณภ์ายในเวลาและสถานที ่ทีส่หกรณก์ าหนด 

 การท าหนงัสอืค า้ประกนัฉบบัน้ีขา้พเจา้พจิารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมคัรใจเป็นผูค้ า้ประกนั ทราบและเขา้ใจ 

ดแีลว้ว่าตอ้งรบัผดิต่อสหกรณใ์นฐานะเป็นผูค้ า้ประกนั ถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี ดงันัน้เพือ่เป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชื่อพรอ้มกบั 

พยานไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 หนงัสอืค า้ประกนัฉบบัน้ีท าขึ้นเป็นสองฉบบั มขีอ้ความตรงกนั เก็บรกัษาไวฝ่้ายละฉบบั 

 

 

ลงชื่อ......................................................................ผูค้  า้ประกนั 

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

 

    ลงชื่อ......................................................................พยาน 

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

 

    ลงชื่อ......................................................................พยาน 

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

 

ค ายนิยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) 

        เขยีนที.่........................................................... 

        วนัที.่.............................................................. 

 ขา้พเจา้  นาย/นาง.......................................................................................................................เป็นคู่สมรสของ 

นาย/นาง .........................................................................ไดย้นิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ท าหนงัสอืค า้ประกนัเงนิกูฉ้บบัน้ี 

ใหไ้วต่้อสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั   ตามหนงัสอืค า้ประกนัขา้งตน้น้ีได ้   และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อเป็นส าคญั

ต่อหนา้พยาน 

 

    ลงชื่อ.......................................................................คู่สมรสของผูค้ า้ประกนั  

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

 

    ลงชื่อ.......................................................................พยาน 

สถานภาพผูค้ า้ประกนั                              

 โสด                                           

 สมรส                                         

 หมา้ย                                         

 หย่ารา้ง 

 
 
 
 
 
 



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

 

 
 

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมของสามี/ภรรยา ของผูกู้เ้งนิ  
 
เขยีนที่………………………….......………………………………… 

 

วนัที ่ ............................................................................. 

 

1.ขา้พเจา้ ……………………………………..…………เลขประจ าตวัประชาชน................................................................ 

ซึง่เป็นสาม ี/ ภรรยา ของนาย /นาง…………...........................................สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  

เลขทะเบยีน...…………….….  อยู่บา้นเลขที่ …….…….…....… หมูท่ี่…....…… ตรอก/ซอย……………………………….……………… 

ถนน ………….…….…… ต าบล/แขวง………………………………..……….……. อ าเภอ/เขต…….……………….……………..……..…… 

จงัหวดั……………………...……… รหสัไปรษณีย ์…….……….………. โทรศพัท ์………..…………………………………..………………. 

2.ยนิยอมให ้นาย / นาง ……………………………………. สาม ี/ ภรรยา  ของขา้พเจา้ ท านิตกิรรมใด ๆ อนัมผีลผูกพนั 

สนิสมรสของขา้พเจา้กบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  ทัง้ทีไ่ดก้ระท าไปแลว้และหรอืทีจ่ะกระท าขึ้นต่อไปในภายหนา้

ตลอดไปจนกว่า นาย / นาง ………………………………………. สาม ี/ ภรรยาของขา้พเจา้  ไดพ้น้จากการเป็นสมาชกิสหกรณอ์อม

ทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 

3.ในกรณี นาย / นาง ………………………………………… สาม ี/ ภรรยาของขา้พเจา้เสยีชวีติและปรากฏว่ายงัมหีน้ีสนิ 

คา้งช าระอยู่กบั  สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั    ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชห้น้ีสนิทีค่า้งช าระท ัง้สิ้นใหแ้ก่สหกรณอ์อม

ทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  และยนิยอมใหส้หกรณอ์อมทรพัยแ์ละหรอืเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดข้องสามี / ภรรยาขา้พเจา้ใน

หน่วยงานนัน้ด าเนินการหกัเงนิรายได ้ เงนิสะสม  เงนิบ  าเหน็จ  เงนิบ  าเหน็จตกทอด   เงนิกองทุน กบข.เงนิกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 

หรอืเงนิอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจา้งพงึจ่ายใหแ้ก่สาม ี/ ภรรยา ของขา้พเจา้  เพือ่ส่งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุข

ระยอง จ ากดั  ไดก่้อนจนครบถว้นโดยขา้พเจา้จะไมค่ดัคา้นใด ๆ ทัง้สิ้น 

 เพือ่เป็นหลกัฐานแห่งความยนิยอม  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืน้ีโดยตลอดแลว้  จงึไดล้งลายมอืชื่อไว ้

เป็นส าคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดอืน ปี ทีร่ะบุขา้งตน้ และเก็บไวท้ีส่หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  

 

 

    ลงชื่อ …………………..……………………………. สาม ี/ ภรรยา ผูใ้หค้ ายนิยอม 

         (………………………………………….………) 

 

    ลงชื่อ ……………………………..…………………. พยานและผูร้บัรอง 

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

 

    ลงชื่อ ……………………..…………………………. พยานและผูร้บัรอง 

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

หมายเหตุ  1)  แนบส าเนาบตัรประจ าตวั……………………………… ของผูใ้หค้วามยนิยอมพรอ้มลงชื่อรบัรองส าเนา 



         ในหลกัฐานดงักลา่วดว้ยตนเองมาดว้ยหน่ึงฉบบั 

 

 

 

เอกสารประกอบการสง่ใบค าขอกูโ้ครงการสวสัดิการผ่อนช าระสนิคา้และบรกิาร 

 1. สลปิเงนิเดอืนของสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (เดอืนลา่สุด)  1 ฉบบั 

 2. ส  าเนาบตัรประจ าตวัของสมาชกิผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พรอ้มรบัรองส าเนา 1 ฉบบั 

 3. ส  าเนาบตัรประจ าตวัคู่สมรสของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พรอ้มรบัรองส าเนา 1 ฉบบั 

 4. ส  าเนาบตัรประจ าตวัของผูค้ า้ประกนั พรอ้มรบัรองส าเนา            1 ฉบบั 

 5. ส  าเนาบตัรประจ าตวัคู่สมรสของผูค้ า้ประกนั พรอ้มรบัรองส าเนา  1 ฉบบั 

 6. ส  าเนาหนา้บญัชธีนาคารกรุงไทย     1 ฉบบั 

 7. ใบเสนอราคา       1  ฉบบั  

หมายเหต ุ  

1. การช าระเงนิ หกัจากเงนิเดอืน   เป็นเวลาไมเ่กนิ   36  งวด 

2. ระยะเวลาด าเนินการ  1 กมุภาพนัธ ์2564 –  30  ธนัวาคม  2564 

 


