
 

 

 

สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด 

คำขอกูเงินสามัญ 

 เงินกูสามัญ  เงินกูสามัญทุนเรือนหุน 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด 

 ขอ 1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)        เลขทะเบียนสมาชิก                 

เปน ขาราชการ ลูกจางประจำ ครูเอกชน  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ/พนักงานจางตามภารกิจ 

ตำแหนง                          สังกัด                                    วนัท่ีบรรจุการทำงาน                   มีอายุงานรวม          ป      

เงินเดือน                    บาท วิทยฐานะ/ตำแหนง                    บาท พสร.                    บาท รวม                     บาท 

ท่ีอยูปจจุบัน                                                     โทรศัพท  

ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงินจำนวน                                    บาท (       )   

นำเงินไปใชเพ่ือ และปจจุบันขาพเจามีทุนเรือนหุน   บาท 

เม่ือไดรับการอนุมัติเงินกู ขาพเจาจะรับเงินกูโดยการโอนเขาบัญชีสหกรณ 

 บัญชีออมทรัพย เลขท่ีบัญชี                                    บัญชีออมทรัพยพิเศษ เลขท่ีบัญชี  

พรอมกันนี้ไดเสนอสมาชิกมาค้ำประกัน ดังตอไปนี้ 

1 เลขทะเบียนสมาชิก       ท่ีทำงาน เงินเดือน บาท 

2 เลขทะเบียนสมาชิก       ท่ีทำงาน เงินเดือน บาท 

3 เลขทะเบียนสมาชิก       ท่ีทำงาน เงินเดือน บาท 

4 เลขทะเบียนสมาชิก       ท่ีทำงาน เงินเดือน บาท 

5 เลขทะเบียนสมาชิก       ท่ีทำงาน เงินเดือน บาท 

6 เลขทะเบียนสมาชิก       ท่ีทำงาน เงินเดือน บาท 

7 เลขทะเบียนสมาชิก       ท่ีทำงาน เงินเดือน บาท 

8 เลขทะเบียนสมาชิก       ท่ีทำงาน เงินเดือน บาท 

ขาพเจามีความประสงค ขอใหหักชำระหนี้เงินกูสัญญาอ่ืนๆ ดังนี้  

                                                                      ลงชื่อ                                          ผูขอกู 

        (                                         )              

    

ความเห็นผูบังคับบัญชา 

       ขอรับรองวาผูกูปฏิบัติงานอยูจริง ไมอยูระหวางการขอยายหรือลาออก และสามารถหักเงินไดรายเดือน        

ณ ท่ีจาย ชำระหนี้ใหแกสหกรณได  

                                                                      ลงชื่อ                                             

        (                                         )              

                                                     ตำแหนง                                                     

เลขท่ีรับ.............../............... 

วันท่ี..................................... 

เขียนท่ี..........................................

วันท่ี..............................................

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(สวนของเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด) 

       เห็นควรอนุมัติ                           บาท     ไมควรอนุมัติ หรือควรอนุมัติเพียง                          บาท 

ความเห็นเจาหนาท่ี 

  

 

                  ลงชื่อ                           เจาหนาท่ีสินเชือ่                   ลงชื่อ                            ผูจัดการ 

                      (                               )              (                                ) 

 วันท่ี                                         วันท่ี  

 

(สวนของคณะกรรมการเงินกู สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด) 

  อนุมัติ                             บาท          

  อนุมัติเพียง                  บาท เหตุผล     

  ไมอนุมัติ เหตุผล        

 

        ลงชื่อ         กรรมการเงินกู 

                                                          (            ) 

      วันท่ี                      

                           

ไดรับการอนุมัติเงินกู ตามมติท่ีประชุมเงินกู 

ครั้งท่ี.............../............... 

 

ลงชื่อ............................................ผูจายเงิน 

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

วันท่ี....................................... 

 

เอกสารประกอบการย่ืนกูสามัญ 

 บัตรสมาชิกสหกรณของผูกู/ ผูค้ำประกัน (มีลายมือชื่อบนหนาบัตรชัดเจน) 

 สำเนาทะเบียนบานของผูกู/ ผูค้ำประกัน 

 สลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน รับรองโดยผูบังคับบัญชา (ครูเอกชน ยอนหลัง 6 เดือน) 

 สำเนารายการบัญชีเงินเดือนเขาธนาคาร (Statement) ยอนหลัง 3 เดือน (ครูเอกชน ยอนหลัง 6 เดือน) 

 สำเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ 

 (เฉพาะพนักงานฯ) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน รับรองโดยผูบังคับบัญชา  

 (เฉพาะครูเอกชน) สำเนาหนังสือแตงตั้งครูใหปฏิบัติหนาท่ี 



 

 

   

สัญญาเงินกูสามัญ 

                                                                                               สัญญาเงินกูเลขท่ี                 /                            

เขียนท่ี สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด 

                                                                                                      วันท่ี  

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)                                             เลขทะเบียนสมาชิก                อายุ        ป    

ทำงานในตำแหนง                    สนง./โรงเรียน                                   อำเภอ                จังหวัดยะลา 

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี           หมูท่ี         ถนน                               ตำบล                       อำเภอ                             

จังหวัด                      รหสัไปรษณีย                โทรศัพท                                    ขอทำหนั งสือสัญญากู เงินไวตอ

สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี้  

 ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด  เปนจำนวน                                                บาท 

(                                                                             ) และไดรับเงินกูจำนวนดังกลาวโดยถูกตองครบถวนแลว 

 ขอ 2. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรา รอยละ            ตอป  ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีสหกรณจะตอง

เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ท้ังนี้

สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

 ขอ 3. ขาพเจาขอชำระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังนี้ 

 ตนเงินเทากันทุกงวด งวดละ                         บาทพรอมดอกเบี้ย รวม            งวด 

  ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวด งวดละ           บาท   รวม            งวด  

      ท้ังนี้ตั้งแตงวดประจำเดือน                                พ.ศ.              เปนตนไป 

 ขาพเจาขอยืนยันวาการสงเงินกู (รวมท้ังตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกำหนดภายในสิ้นเดือนท่ีระบุไวสำหรับงวด

นั้นๆ 

 ขอ 4. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินได

รายเดือนและเงินไดอ่ืนของขาพเจา หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนและเงินได

อ่ืนของขาพเจาเพ่ือสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน

มอบไว ท้ังนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเงินสามัญนี้โดยสิ้นเชิงแลว  

 ขอ 5. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอท่ีวาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหถือวา

เงินกูท่ีไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคำนึงถึงกำหนดเวลาท่ีใหไว 

 ขอ 6. ขาพเจายอมรับผกูพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจำ ขาพเจา

จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชำระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน 

 ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามท่ีกลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินสะสมสม

สำหรับขาราชการ บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ี

ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพ่ือชำระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 

*** หมายเหตุ ลงลายมือช่ือในชอง                                                                                    /ขอ 7. หากขาพเจา 



 

 

 

สัญญาเงินกูสามัญ (ตอ) 

ขอ 7. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 

ขอ  8. ตราบใดท่ีขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนำเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอ่ืนใดท่ี 

ขาพเจ าได รับไปหั กกลบลบหนี้ เงินกู ท่ี ข าพเจ ามีอยู กับสหกรณ ได  เม่ือข าพเจ ามีสิทธิ ได รับเงินดังกล าวและให ถือเอา 

ขอสัญญานี้เปนเจตนาของขาพเจาท่ีจะใหหักกลบลบหนี้ โดยใหสหกรณมีอำนาจท่ีจะดำเนินการหักกลบลบหนี้ได 

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอ

หนาพยาน 

ลงชื่อ                                      ผูกู 

                                                        (                                         )                          

ลงชื่อ                            พยาน                       ลงชือ่                            พยาน      

                  (                                      )                              (                                      ) 

 

 

คำยินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูกูมีคูสมรส) 

เขียนท่ี                                                                        

                                                                                                    วันท่ี 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว                                เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ตามหนังสือกูเงินฉบับขางตนนี้และขาพเจาไดลง

ลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

ลงชื่อ                                    คูสมรสผูกู 

                                                    (                                         )    

                       

*** หมายเหตุ หากผูค้ำประกันคูสมรสเสียชีวิตหรือจดทะเบียนหยา ใหแสดงหลักฐานประกอบดวย 

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

  

 

ลงชื่อ                                      เจาหนาท่ีผูตรวจ 

                                                (                                        ) 

 

 

 



 

 

 

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ 

                                                                                               สัญญาเงินกูเลขท่ี                 /                            

                                                                                                      เขียนท่ี  

                                                                                                      วันท่ี  

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)                                             เลขทะเบียนสมาชิก                อายุ        ป    

ทำงานในตำแหนง                    สนง./โรงเรียน                                   อำเภอ                จังหวัดยะลา 

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี           หมูท่ี         ถนน                               ตำบล                       อำเภอ                             

จังหวัด                      รหัสไปรษณีย                โทรศัพท                                     ขอทำหนั งสือสัญญาค้ำ

ประกันเงินกูไวตอ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้จะใชคำวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ตามท่ีนาย/นาง/นางสาว                                                             กู เงินจากสหกรณ  

จำนวนเงิน   บาท(                                             ) ตามหนังสือสัญญาเงินกูสามัญเลขท่ี                    

                   /                   ฉบับลงวันท่ี                                  และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว 

ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณ 

 ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และรับทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหนี้ 

อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนกำหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูเงิน สำหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจา

ยอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชำระครบถวนแลว 

 ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพน

จากการค้ำประกันรายนี้ จนกวาผู ท่ีขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ 

เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทนขาพเจา 

 ขอ 4. ในกรณีท่ีขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนและ

เงินอ่ืนใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน ณ ท่ีจาย ชำระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองชำระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือน และเงินอ่ืนใดของ

ขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับสหกรณ และความ

ยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ท้ังนี้จนกวาจะไดชำระตามหนังสือกูเงินสามัญท่ีขาพเจาไดค้ำประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแลว 

 ขอ 5. ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพ่ือ

แสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ท่ีจายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดชำระหนี้จนสิ้นเชิง 

 

 

  

*** หมายเหตุ ลงลายมือช่ือในชอง                                                                                     /ขอ 6.หากขาพเจา 



 

 

 

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ (ตอ) 

 ขอ 6. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

สำคัญตอหนาพยาน 

ลงชื่อ                                      ผูค้ำประกัน 

                                                   (                                         )                          

ลงชื่อ                            พยาน                       ลงชือ่                            พยาน      

                  (                                      )                              (                                      ) 

 

 

คำยินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ำประกันมีคูสมรส) 

เขียนท่ี                                                                        

                                                                                                    วันท่ี 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว                                เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาค้ำประกันการกูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ตามหนังสือค้ำประกันเงินกูฉบับ

ขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

ลงชื่อ                                    คูสมรสผูค้ำประกัน 

                                               (                                         )    

                       

*** หมายเหตุ หากคูสมรสผูค้ำประกัน เสียชีวิตหรือจดทะเบียนหยา ใหแสดงหลักฐานประกอบดวย 

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

  

 

ลงชื่อ                                      เจาหนาท่ีผูตรวจ 

                                                (                                        ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ 

                                                                                               สัญญาเงินกูเลขท่ี                 /                            

                                                                                                      เขียนท่ี  

                                                                                                      วันท่ี  

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)                                             เลขทะเบียนสมาชิก                อายุ        ป    

ทำงานในตำแหนง                    สนง./โรงเรียน                                   อำเภอ                จังหวัดยะลา 

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี           หมูท่ี         ถนน                               ตำบล                       อำเภอ                             

จังหวัด                      รหัสไปรษณีย                โทรศัพท                                     ขอทำหนั งสือสัญญาค้ำ

ประกันเงินกูไวตอ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญานี้จะใชคำวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ตามท่ีนาย/นาง/นางสาว                                                             กู เงินจากสหกรณ  

จำนวนเงิน   บาท(                                             ) ตามหนังสือสัญญาเงินกูสามัญเลขท่ี                    

                   /                   ฉบับลงวันท่ี                                  และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว 

ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณ 

 ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และรับทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหนี้ 

อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนกำหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูเงิน สำหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจา

ยอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชำระครบถวนแลว 

 ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพน

จากการค้ำประกันรายนี้ จนกวาผู ท่ีขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ 

เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทนขาพเจา 

 ขอ 4. ในกรณีท่ีขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนและ

เงินอ่ืนใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน ณ ท่ีจาย ชำระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองชำระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือน และเงินอ่ืนใดของ

ขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับสหกรณ และความ

ยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ท้ังนี้จนกวาจะไดชำระตามหนังสือกูเงินสามัญท่ีขาพเจาไดค้ำประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแลว 

 ขอ 5. ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพ่ือ

แสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ท่ีจายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดชำระหนี้จนสิ้นเชิง 

 

  

*** หมายเหตุ ลงลายมือช่ือในชอง                                                                                     /ขอ 6.หากขาพเจา 



 

 

 

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ (ตอ) 

 ขอ 6. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

สำคัญตอหนาพยาน 

ลงชื่อ                                      ผูค้ำประกัน 

                                                   (                                         )                          

ลงชื่อ                            พยาน                       ลงชือ่                            พยาน      

                  (                                      )                              (                                      ) 

 

 

คำยินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ำประกันมีคูสมรส) 

เขียนท่ี                                                                        

                                                                                                    วันท่ี 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว                                เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาค้ำประกันการกูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ตามหนังสือค้ำประกันเงินกูฉบับ

ขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

ลงชื่อ                                    คูสมรสผูค้ำประกัน 

                                               (                                         )    

                       

*** หมายเหตุ หากคูสมรสผูค้ำประกัน เสียชีวิตหรือจดทะเบียนหยา ใหแสดงหลักฐานประกอบดวย 

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

  

 

ลงชื่อ                                      เจาหนาท่ีผูตรวจ 

                                                (                                        ) 
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