
                                                

 

 

 

ค ำขอกู้เงินกู้พิเศษ (แบบ ATM) 

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด 

วันที่……………………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้า.................................................................................................................อายุ..............................ป ี

สถานภาพ         โสด          หม้าย         หย่า           คู่สมรส  คู่สมรสช่ือ.................................................... 
สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียนที่.......................รบัราชการหรือท างานในต าแหน่ง................................................... 
สังกัด...................................................................................ได้รับเงินรายเดือน.............................................บาท 

 เสนอค าขอกู้พิเศษ แบบ ATM เพื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง 
จ ากัด โปรดพิจารณา ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้งินพเิศษแบบ ATM จากสหกรณ์ฯ จ านวน………………………………………………………..บาท 

(……………………………………………………………………………………………………………………………………….) 
 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการกู…้………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ข้อ 3. เมื่อผู้กู้ต้องการใช้เงินกู้ จ านวนเท่าใดก็ได้ แต่ไม่เกินวงเงินตาม ข้อ 1.ก็จะท ารายการกู้ที่ตู้ ATM
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อโอนเงินจากบัญชีของผู้ ให้กู้ ไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ กู้                
เลขบัญชีที่.......................................................และถอนจากบัญชีออมทรัพย์ใช้ต่อไป การโอนเงินกู้เข้าบัญชีใน
วันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้แล้วในวันน้ัน และให้ถือว่าเริ่มต้นการกู้ตามหนังสือนี้ 

 ข้อ 4. ขอเสนอเงือ่นไขการใช้สิทธิการกูเ้งินตามระเบียบ ดังนี้ 
          ข้อ 3.1    สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว และไม่ได้ใช้สิทธ์ิในสัญญาเงินกู้อื่นๆ 
จ านวน…………………………………….…บาท (……………………………………………………………………………..) 
                   ข้อ3.2        เงินฝากในสหกรณ์ฯที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิในสัญญาเงินกู้อื่นจ านวน………………….บาท 
 

3.2.1 บัญชีเลขที่…….……………………………ชื่อบัญชี……………………………………………………………….. 
        จ านวนเงิน……………………..……บาท (……………………………………………..………………………..) 
3.2.2 บัญชีเลขที่…….……………………………ชื่อบัญชี……………………………………………………………….. 
        จ านวนเงิน……………………..……บาท (……………………………………………..………………………..) 
3.2.3 บัญชีเลขที่…….……………………………ชื่อบัญชี……………………………………………………………….. 
        จ านวนเงิน……………………..……บาท (……………………………………………..………………………..) 

                       
   ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้รบัเงินกู้ ข้าพเจ้าจะช าระคืน เป็นงวดรายเดือน พร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราที่
สหกรณ์ก าหนดเป็นระยะเวลา………………………………………..งวด   
           ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะท าสัญญาเงินกู้ส าหรบัเงินกู้พิเศษ แบบ ATM ให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตาม
แบบทีส่หกรณ์ก าหนด 

 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 
ครั้งท่ี......./........วันท่ี........./............/............. 
อนุมัติ...................................................บาท 

................................................................... 

..................../..................../......................... 

รับท่ี......................../.......................... 
วันท่ี.............../.............../................... 

หนังสือกู้ท่ีท่ี................./..................... 
วันท่ี.............../................/................. 
บัญชีเงินกู้ท่ี....................................... 

 



           ข้าพเจ้าจะติดตามผลการอนุมัติ ของคณะกรรมการด าเนินการ และจะปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับค าขอกู้ของข้าพเจ้า ตลอดจนจะให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
หรือบุคคลอื่นที่สหกรณ์มอบหมายให้ตรวจสอบและท ารายการเกี่ยวกับค าขอกู้พิเศษ แบบ ATM ของข้าพเจ้า
ทุกประการ 
           ข้อ 7. เมื่อข้าพเจ้าได้รบัเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรบัผูกพัน ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ทุก
ประการ รวมถึงข้อต่อไปนี ้
                    ข้อ 7.1 ยินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดอืนของข้าพเจ้าที่ได้รบั
มอบหมายจากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจ านวนงวดช าระหนี้ในสัญญาเงินกู้ เพื่อส่งต่อ
สหกรณ์ได้เสมอ โดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น  
                    ข้อ 7.2 ถ้าข้าพเจ้าพ้นจากสมาชิกภาพสหกรณ์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุๆก็ตาม ข้าพเจ้าจะจัดการ
ช าระหนี้ ซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นครบถ้วนทันที และยินยอมให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามี
อยู่ต่อสหกรณ์ หรือเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืน หรอืเงินผลประโยชน์อื่นใด ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ เพื่อหักช าระหนี ้
ซึ่งข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์กอ่น 
             ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็นความจรงิ และจะน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่แจ้งในข้อ 2 ถ้าหากข้าพเจ้าได้ใช้เงินกูผ้ิดวัตถุประสงค์ โดยมิได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
ข้าพเจ้าจะต้องช าระเงินกู้คืนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ค้างสหกรณ์ฯ อยูท่ั้งหมดโดยทันที โดยไม่ค านึงถึง
ระยะเวลาทีร่ะบุไว้ในสัญญาเงินกู ้
                                                       
                                                               (ลงช่ือ)……………………..…………………………………ผู้กู ้
                                                                      (………………………………………………………..) 

        

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีผู้กู้มีคู่สมรส) 

 ข้าพเจ้า…………………………………..…….รับทราบยินยอมให้…….……………………………………………….. 

ซ่ึงเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด ตามค าขอกู้ข้างต้น 

 

                                                ลงช่ือ……………………………..…………………….คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

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

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



 

 

 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
 

วันที่................................................................................ 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังตอ่ไปนี้ 

(1) ในเวลาน้ีผู้ขอกูม้ีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจ าหรอืไม่ 
ไม่มี    มี สาเหต.ุ.............................................. 

(2) ขอรับรองว่า เป็นลายมือช่ือของผูกู้้และผู้ค้ าประกันจรงิหรือไม่ 
เป็นความจริง   ไม่เป็นความจริง 

(3) เห็นสมควรใหเ้งินกู้แก่ผู้ขอกู้หรือไม่ 
เห็นสมควร   ไม่เห็นสมควร 

 

ลายมือช่ือ...........................................................................ต าแหน่ง........................................................... 
                (.......................................................................) 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์บันทึก 

รำยกำรเกี่ยวกับหน้ีค้ำงช ำระของผู้ขอกู้         ไม่มี      มี   ดังน้ี 

ล ำดับ หน้ีเงินกู้ประเภท สัญญำเลขที่ ต้นเงิน ดอกเบ้ีย 

(1)     

(2)     

(3)     

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ จ ำนวนเงินกู้.............................................................บำท 

เงินได ้
รำยเดือน
(บำท) 

จ ำกัดวงเงิน
กู้คงเหลือ 
(บำท) 

 ต้นเงินกูค้งเหลือ(บำท) วงเงินกู้คงเหลือ 
(บำท) 

พิเศษ สำมัญ สำมัญเฉพำะกิจ ฉุกเฉิน  

       

       

       

       

 
หมายเหตุ ในรอบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันผู้กู้เคยผิดนัด การส่งเงินงวดช าระหนี้                ไม่เคย          เคยเพราะ............................................... 
 

...........................................................เจ้าหน้าที ่
                                                                          ....................../................./..................    
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หนังสือกู้เงินกู้พิเศษ (แบบ ATM) 

*ท่ี…………………../……………………… 

*วันที่……………………………………………. 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………..…….สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพัทลุง จ ากัด 
เลขทะเบียนที…่…….………….…รับราชการหรือท างานในต าแหน่ง………………..……….…………………………………………….. 
สังกัด…………………………………………………………………..…………………….บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ับบ าเหน็จบ านาญ เลขที…่…………………………………………………………………….………….ที่อยู่ปจัจบุัน 
เลขที…่……………………..หมู่ที…่………………….ถนน……………………………………..ต าบล……………………………………………… 
อ าเภอ…………………………………จังหวัด………………………………………โทรศัพท…์……………..……………………………………… 
ขอท าหนังสือกู้เงินกู้พิเศษ แบบ ATM ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน……………………………………………………………………………..บาท 
(…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
และข้าพเจ้าได้รับเงินดังกล่าวนั้น ในวันที่ท าหนงัสือกู้นี้โดยถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืน เงินต้นเป็นงวดรายเดือน งวดละ………………………………………………….บาท 
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ……………ต่อปี รวม.………..งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายขอสง่……………………………..บาท 
ทั้งนี้ต้ังแต่งวดประจ าเดือน………………………………………………………………………….เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. เมื่อผู้กู้ต้องการใช้เงินกู้ จ านวนเท่าใดก็ได้ แต่ไม่เกินวงเงินตาม ข้อ 1.กจ็ะท ารายการกู้ที่ตู้ ATM
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อโอนเงินจากบญัชีของผู้ให้กู้ไปเข้าบญัชีออมทรัพย์ของผู้กู้                เลข
บัญชีที่.......................................................และถอนจากบัญชีออมทรัพย์ใช้ต่อไป การโอนเงินกูเ้ข้าบัญชีในวันใดย่อม
เป็นหลักฐานว่าผู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้แล้วในวันน้ัน และให้ถือว่าเริ่มต้นการกู้ตามหนังสือนี้ 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้ (รวมทัง้เงินต้นและดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถึงก าหนดภายในวันสิ้นเดือนที่
ระบุไว้ส าหรบังวดน้ันๆ 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ิมขึ้น ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบ้ียเงินกู้ตามท่ี
สหกรณ์เรียกเก็บเพ่ิมขึ้น เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทาง
จดหมายไม่น้อยกว่า 7 วัน  
 ในกรณีท่ีแจ้งให้ทราบทางจดหมายน้ัน      ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บ
ดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ิมขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีสหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจ าเป็นการแจ้ง
ให้ทราบทางจดหมายแล้ว  
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะน าเงินกู้ไปใช้เฉพาะ เพื่อการดังต่อไปนี้คือ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักค้ าประกัน………………………………………………………………………………….. 

บัญชีเงินกู้ที่………………….... 
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 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมใหผู้้บงัคับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้าส่งคืนเงินกู้ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ทุกประการเพือ่สง่ต่อสหกรณ์ เมื่อได้รบั
มอบหมายจากสหกรณ์ให้หกัจ านวนเงินงวดช าระหนีซ้ึ่งข้าพเจ้าต้องส่งตอ่สหกรณ์ 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบงัคับ ระเบียบ ฯ ของสหกรณ์ที่ก าหนดไว้ หรอืใน
กรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัตผิิดข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เงินกู้นี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงทัง้ดอกเบี้ยในทันที โดยมิ
พักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
 ข้อ 7. ข้าพเจ้ายอมรบัผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 16 หากข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนหรือย้าย
หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 32 (3) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามอียู่ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็สิ้นเสียก่อน 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสรจ็สิ้นตามที่ได้กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมใหเ้จ้าหน้าทีผู่้
จ่ายเงิน บ าเหนจ็ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหัก
เงินดังกล่าวเพือ่ช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็สิ้นเสียก่อนได ้
 ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยูจ่ากที่ได้แจง้ไว้ในหนังสือข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสอืโดย
ทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนีส้ิน ตามสญัญาน้ีให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคง
มีภูมิล าเนาอยู่ตามทีร่ะบุไว้ในหนงัสือทุกประการ  
 ข้อ 9. ข้าพเจ้าได้รับส าเนาคู่ฉบบัหนงัสือกู้นี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้นี้ 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นีโ้ดยตลอด เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

…………………………………………………………………ผู้กู ้
(………..………………………………………………………….) 
………………………………………………….…………พยาน 
(……………..………….…………………………………………) 
………………………………………………….…………พยาน 
(…………….………….…………………………………………) 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้กรณีผู้กู้มีคู่สมรสแล้ว) 

เขียนที…่…………………………………………………… 
วันที่…………………………………………………………. 

 ข้าพเจ้านาย/นาง/น.ส………………………………………เป็นคู่สมรสของนาย/นาง/น.ส……………………………………. 
ได้ยินยอมให้นาย/นาง/น.ส……………………………………..…………..กู้เงินของสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด 
ตามหนังสือเงินกู้ข้างต้น 

……………………………………………………สามี/ภรรยา 
(………..………………………………………………………….) 
………………………………………………….…………พยาน 
(……………..………….…………………………………………) 
………………………………………………….…………พยาน 

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

ค ำเตือน ผู้กู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนด 
ไว้ในแบบค าขอกู้และหนังสือกู้น้ี ด้วยลายมือของ
ตนเอง หรอืใช้กรณีที่ใช้วิธีพิมพ์ผู้กู้ตอ้งลงลายมือช่ือ
ก ากบัไว้ทุกหน้า โดยถูกต้องและครบถ้วนมิฉะน้ัน
สหกรณ์ไม่รับพิจารณา 



สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด 

 
เขียนที่.......................................................... 

วันที่...............เดือน.............................พ.ศ..................... 
 ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ.................ปี หมู่โลหิต.......................... 
เลขหมายประจ าตัวประชาชน...............................................................ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน......................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..................................ต าบล/แขวง....................................
อ าเภอ/เขต.............................จงัหวัด........................รบัราชการหรือท างานสงักัด(1)............................................. 
ต าแหน่ง....................................................................และเปน็สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพัทลงุ  จ ากัด 
เลขทะเบียนสมาชิก..........................มีความประสงค์ใหส้่วนราชการหกัเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยท์ี่ข้าพเจ้า
เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมไว้กับ(1)..............................................................................................ดงันี ้
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ เงินบ าเหนจ็ กบข. เงินบ าเหนจ็ด ารง
ชีพและเงินอื่นที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพัทลุง จ ากัดแจง้ใน
แต่ละเดือนให้หักส่งช าระหนี้ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีและส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบ านาญหรือบ าเหนจ็ กบข.  
เงินบ าเหนจ็ด ารงชีพและเงินอื่นที่ข้าพเจ้าพึงได้รบัจากทางราชการ ข้าพเจ้ายินยอมใหเ้จ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินหกัเงิน 
ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพทัลงุ จ ากดั แจ้งและส่งเงินจ านวนน้ันให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด แทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ เงินบ าเหนจ็ กบข. เงินบ าเหนจ็ด ารงชีพและเงินอื่นที่ข้าพเจ้าพึง
ได้รับไม่ว่ากรณีใดเมื่อได้หักช าระหนี้ แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมใหห้ักเงินสง่ใหส้หกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขพทัลงุ  จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และข้าพเจ้าสญัญาว่าจะไม่ถอนให้ค ายินยอม
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รบัค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใน
หนังสือนี้ทัง้หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทกุประการ จึงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 หนังสือนี้ท าข้ึน 2 ฉบับ มีข้อความตรงกับฉบบัทีห่นึ่งเก็บไว้ที่(1)............................................................... 
ฉบับทีส่องเกบ็ไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพัทลุง จ ากัด และข้าพเจ้าไดส้ าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 
                                                 (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                        (...............................................................) 
                                                 (ลงช่ือ)..............................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                        (...............................................................) 
                                                 (ลงช่ือ).............................................................หัวหน้าส่วนราชการ 
                                                        (..............................................................) 
 
หมายเหตุ “(1)” หมายถึงส่วนราชการ   
 


