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

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

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

                
   
 

หนังสอืกูเ้งนิโครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 

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

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

 

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

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

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

อยู่บา้นเลขที.่........................หมู่ที.่............ต าบล.................................อ าเภอ.. ..........................จงัหวดั.................................. 

รหสัไปรษณีย.์.......................โทร..............................................ท  าหนงัสอืกูเ้งนิโครงการสวสัดกิาร เงนิกูเ้พือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

ใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั เพือ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

1.ขา้พเจา้ท  าหนงัสอืกูเ้งนิโครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่พฒันาคุณภาพชีวติ จากสหกรณ์เป็นจ านวน...........……..………บาท 

(………………..………………..……………………………) และขา้พเจา้ไดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าวนัน้ ในวนัทีท่  าหนงัสอืกูน้ี้โดยถูกตอ้งแลว้ 

2. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะส่งคนืเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนรวมดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ.........................................ต่อปี 

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

ท ัง้น้ีต ัง้แต่งวดประจ าเดอืน……………..……....…………………... เป็นตน้ไป 

 ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า เงนิงวดช าระหน้ี (รวมท ัง้ตน้และดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถงึก าหนดส่งภายในสิ้นเดอืนทีร่ะบไุวส้  าหรบั 

งวดนัน้ ๆ  

 ในกรณีทีม่เีหตจุ  าเป็นทีส่หกรณ์จะตอ้งเพิม่อตัราดอกเบี้ยเงนิกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณเ์พิม่อตัราดอกเบี้ยสูงกว่าที ่

ก าหนดไวใ้นวรรคก่อนไดต้ามทีเ่หน็สมควรเมือ่ใดก็ได ้ท ัง้สหกรณ์ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

3. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะน าเงนิกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพือ่การดงัต่อไปน้ี คอื.......................................................... .................... 

............................................................................................................................. ..................................................................................  
4. ขา้พเจา้ยนิยอมและขอรอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้เมือ่ไดร้บัมอบหมายจาก

สหกรณ์โปรดหกัจ านวนเงนิงวดช าระหน้ีซึ่งขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นัน้ จากเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้ เพือ่ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 

5. ขา้พเจา้ยนิยอมถอืว่า ในกรณีใดๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ เงนิกูน้ี้เป็นอนัถงึก าหนดส่งคนืโดยสิ้นเชิง 

พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัท ี โดยมพิกัค านึงถงึก าหนดเวลาทีใ่หไ้ว  ้

       6.  ขา้พเจา้ยอมรบัผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ และถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองาน 

ประจ า  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีซึ่งขา้พเจา้มอียู่ต่อสหกรณ์ 

ใหเ้สร็จสิ้นเสยีก่อน 

 

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

            (............................................................................) 
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 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสนิใหเ้สร็จสิ้นตามทีก่ล่าวในวรรคก่อน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิสะสมส าหรบั

ขา้ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงนิอื่นใดทีท่างราชการจะพงึจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้หกัเงนิดงักล่าวเพือ่ช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้น

เสยีก่อนได ้

 หนงัสอืกูน้ี้ท  าไว ้ณ วนัทีซ่ึ่งระบขุา้งตน้ และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส  าคญัต่อหนา้พยาน 

 

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

      (………………………………………………………) 

      ………………………………….……………….…..  พยาน 

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

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

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

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

 

 

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

(……………………………..…………………..…………) ตามหนงัสอืกูน้ี้ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัที่……...………………….......... 

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

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

ผูกู้ป้ระสงคใ์หส้หกรณ์จ่ายเงนิกู ้ ดงัน้ี                                      

      โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย                

          สาขา…………..……………….. 

          เลขบญัช ี               

 

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

       ……...……/……..…..../………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
                                           



 

  
 
 

                        ค าขอกูโ้ครงการสวสัดิการเงนิกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
                                   สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 

 
         วนัที.่..........................................................  
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง 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     ไม่มคู่ีสมรส         มคู่ีสมรส 
 1.ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิโครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่พฒันาคุณภาพชีวติ   
   จ านวน...........................................................บาท (........................................................ .......................................) 
 2.ในเวลาน้ีขา้พเจา้มหีุน้อยู่ในสหกรณ์................................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.ขา้พเจา้จะส่งคนืตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยในอตัราตามทีส่หกรณ์ก าหนดใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดอืนทกุเดอืนๆ ละ  
   .....................บาท จ านวน.....................งวด  
 6.ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิกู ้  
   ณ ทีส่  านกังานสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 
   โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย สาขา.......................................เลขที.่............................................

   (แนบส าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทย) 
(ลงชื่อ)......................................................................ผู ข้อกู ้

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

 

 

*ผูกู้ต้อ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพรอ้มรบัรองส  าเนาถูกตอ้งดว้ย* 

รบัรอง 

 

…………………………………………….. 

กรรมการประจ าหน่วย 
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บนัทึกการรบัทราบของผูบ้งัคบับญัชา 

 

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

 

 ขา้พเจา้ไดร้บัทราบวา่  นาย / นาง / นางสาว ……................................................................................................................................ 

       ต าแหน่ง...............................................................................................................ไดย้ื่นค าขอกูเ้งนิโครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวติ  

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

 

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

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

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
 ไดว้ิเคราะห์ค าขอกูถ้กูตอ้งตามระเบียบ หลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขต่างๆ 
 1.ผูข้อกู ้ เคย / ไม่เคย  ผดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี 
หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
 2.ขอ้ช้ีแจงอ่ืนๆ  
 
     ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ี 
             (...................................................) 
 เห็นควร อนุมติั  /  ไม่อนุมติั 
 
     ลงช่ือ..................................................ผูจ้ดัการ 
             (...................................................) 
 

ความเห็นของผู้มอี านาจพิจารณา 
 
 อนุมติัให้กูจ้  านวน...............................................บาท 
 ไม่อนุมติัเพราะ.......................................................... 
 ...................................................................................  
 ...................................................................................  
 
ลงช่ือ........................................................เหรัญญิก 
       (.........................................................) 
 
ลงช่ือ.......................................................กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม 
       (........................................................) 



 

 

 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุระยอง จ ากดั 

หนังสอืค ้าประกนัเงนิกูโ้ครงการสวสัดิการเงนิกูเ้พือ่พฒันาคณุภาพชีวติ 

เลขที่............/............. 

         

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

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

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

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

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

ไดร้บัเงนิเดอืน.....................................บาท  ทีอ่ยู่ปจัจบุนัเลขที.่.......................หมู่ที.่......................ซอย............................  

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

รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์.................................................ขอสญัญาไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสขุระยอง 

จ ากดั ซึ่งต่อไปน้ีในหนงัสอืค า้ประกนัเงนิกูฉ้บบัน้ีเรียกว่า  “สหกรณ์”  โดยมขีอ้ตกลงดงัน้ี 

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

กูเ้งนิจากสหกรณ์และไดร้บัเงนิกูจ้  านวน....................................บาท (........................ .......................................................) 

ไปเรียบรอ้ยแลว้  อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ........................ต่อปี  ก าหนดช าระคนืเป็นงวดๆ ละ........................................บาท  

(............................................................... ......................) เท่าๆ กนัทกุงวด ยกเวน้งวดสุดทา้ย ภายในวนัสิ้นเดอืนทกุเดอืน  

รวมท ัง้หมด...............งวด โดยมหีนงัสอืกูเ้งนิโครงการสวสัดกิารเงนิกูเ้พือ่พฒันาคุณภาพชีวติ  เลขที.่.............../.................. 

ลงวนัที.่...............................................เป็นหลกัฐานการกู ้ ซึ่งขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอยีดการกูเ้งนิระหว่างสหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสุขระยอง จ ากดั กบัผูกู้ท้ ัง้หมดแลว้และขา้พเจา้ตกลงเป็นผูค้ า้ประกนัหน้ีดงักล่าว 

 ขอ้ 2.ถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ีต่อสหกรณ์  ขา้พเจา้ยอมรบัผดิช าระหน้ีแทนส าหรบัหนี้ เงนิกูต้าม  ขอ้ 1. จ านวนทีค่า้งช าระ 

รวมดอกเบี้ยและค่าสนิไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี  

 ขอ้ 3.เมือ่ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี  ใหส้หกรณ์มหีนงัสอืบอกกล่าวแก่ขา้พเจา้ภายในหกสบิวนั ณ บา้นเลขที.่.................... 

หมู่ที.่..................ซอย.............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง....................... .............................

อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์ ..........................หรือตามทีข่า้พเจา้ไดแ้จง้

เปลีย่นแปลงใหส้หกรณ์ทราบภายหลงั 

 ขอ้ 4.ถา้มกีารเปลีย่นแปลงสถานทีบ่อกล่าวโดยทีข่า้พเจา้ไม่แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ  หากสหกรณ์ไดม้หีนงัสอืบอกกล่าว ณ 

สถานทีต่ามขอ้ 3.   ขา้พเจา้มอิาจปฏเิสธหรือโตแ้ยง้ใดๆ   ว่าหนงัสอืบอกกล่าวยงัไปไม่ถงึ  หรือสหกรณ์ยงัไม่มหีนงัสอืบอกกล่าว

ขา้พเจา้ 

  

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

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

ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิเดอืน เงนิบ  านาญ เงนิบ  าเหน็จ หรือเงนิไดอ้ื่นๆ หกัไดด้งักล่าวของขา้พเจา้เพือ่ส่งต่อ  

สหกรณ์  รวมท ัง้ยนิยอมใหส้หกรณ์ใชส้ทิธยิดึหน่วงทรพัยใ์ดๆ ทีข่า้พเจา้พงึไดร้บัจากสหกรณ ์ไดแ้ก่เงนิค่าหุน้เมือ่ขา้พเจา้ 

พน้สมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ ์เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื เงนิฝากและเงนิอื่นๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของ 

สหกรณ์ไว ้เพือ่รอการช าระหน้ีหรือเพือ่ใชช้ าระหน้ีแทนผูกู้ ้

 ขอ้ 6 แมข้า้พเจา้พน้สภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์แลว้ก็ไม่พน้จากภาระการค า้ประกนัน้ีแต่อย่างใด และหรือ 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่สามารถใหห้น่วยงานหกัเงนิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามขอ้ 5 ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหกัเงนิไดไ้ม่ครบจ านวนทีต่อ้ง 

ช าระหน้ี ขา้พเจา้ตกลงว่าจะน าเงนิมาช าระใหส้หกรณ์ภายในเวลาและสถานที ่ทีส่หกรณก์ าหนด 

 การท าหนงัสอืค า้ประกนัฉบบัน้ีขา้พเจา้พจิารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมคัรใจเป็นผูค้ า้ประกนั ทราบและเขา้ใจ 

ดแีลว้ว่าตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ในฐานะเป็นผูค้ า้ประกนั ถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี ดงันัน้เพือ่เป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชื่ อพรอ้มกบั 

พยานไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 หนงัสอืค า้ประกนัฉบบัน้ีท  าขึ้นเป็นสองฉบบั มขีอ้ความตรงกนั เก็บรกัษาไวฝ่้ายละฉบบั 

 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

ค ายินยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) 

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

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

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

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

ใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั   ตามหนงัสอืค า้ประกนัขา้งตน้น้ีได ้   และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อเป็นส  าคญั

ต่อหนา้พยาน 

 

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

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

 

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

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

สถานภาพผูค้  า้ประกนั                              

 โสด                                           

 สมรส                                         

 หมา้ย                                         

 หย่ารา้ง 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

หนังสอืใหค้วามยินยอมของสาม/ีภรรยา ของผูกู้เ้งนิ  
 
เขยีนที…่……………………….......………………………………… 

 

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

 

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

ซึ่งเป็นสาม ี/ ภรรยา ของนาย /นาง…………...........................................สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  

เลขทะเบยีน...…………….….  อยู่บา้นเลขที ่…….…….…....… หมู่ที…่....…… ตรอก/ซอย……………………………….……………… 

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

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

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

สนิสมรสของขา้พเจา้กบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุระยอง จ ากดั  ท ัง้ทีไ่ดก้ระท  าไปแลว้และหรือทีจ่ะกระท าขึ้นต่อไปในภายหนา้

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

ทรพัยส์าธารณสขุระยอง จ ากดั 

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

คา้งช าระอยู่กบั  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุระยอง จ ากดั    ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชห้น้ีสนิทีค่า้งช าระท ัง้สิ้นใหแ้ก่สหกรณ์ออม

ทรพัยส์าธารณสขุระยอง จ ากดั  และยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรพัยแ์ละหรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดข้องสามี / ภรรยาขา้พเจา้ใน

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

หรือเงนิอื่นใดทีท่างราชการหรือนายจา้งพงึจ่ายใหแ้ก่สาม ี/ ภรรยา ของขา้พเจา้  เพือ่ส่งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข

ระยอง จ ากดั  ไดก่้อนจนครบถว้นโดยขา้พเจา้จะไม่คดัคา้นใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 เพือ่เป็นหลกัฐานแห่งความยนิยอม  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืน้ีโดยตลอดแลว้  จงึไดล้งลายมอืชื่อไว ้

เป็นส  าคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดอืน ปี ทีร่ะบขุา้งตน้ และเก็บไวท้ีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  

 

 

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

         (………………………………………….………) 

 

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

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

 

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

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

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

         ในหลกัฐานดงักล่าวดว้ยตนเองมาดว้ยหน่ึงฉบบั 



 

เอกสารประกอบการสง่ใบค าขอกูโ้ครงการสวสัดิการเงนิกูเ้พือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

 1. สลปิเงนิเดอืนของสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ (เดอืนล่าสุด)  1 ฉบบั 

 2. ส  าเนาบตัรประจ าตวัของสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 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  าเนาหนา้บญัชีธนาคารกรุงไทย     1 ฉบบั  

หมายเหต ุ  

1. การช าระเงนิ หกัจากเงนิเดอืน   เป็นเวลาไม่เกิน   72  งวด 

2. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตลุาคม 2564 –  31 มนีาคม 2565 

 

 


