
 

 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
ฉบบัที่ 8 /2562 

เร่ือง  โครงการสินเช่ือเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

ดว้ยสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั ร่วมกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ  ากัด มีความประสงค์สร้างรายได้เพ่ิมจากอาชีพเสริมแต่ยงัขาดแคลนทุนทรัพยท่ี์จะน าไป
เสริมสร้างความรู้ในอาชีพเสริมท่ีสนใจรวมทั้งขาดแคลนเงินลงทุนเพ่ือประกอบกิจการอาชีพเสริม ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (ชสอ.)ในฐานะองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย ์จึงไดร่้วมมือ
กบัสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. จดัโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยผ์ูป้ระสงคส์ร้างรายได้
เพ่ิมจากอาชีพเสริมข้ึน 
            สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู  จ  ากดั โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัองัคาร ท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 จึงมีมติให้เขา้ร่วมโครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์ 

ในการน้ี สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ ท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯกรุณาจัดส่ง
เอกสารประกอบการกูด้งัน้ี 

1. ค  าขอกู ้สญัญา และหลกัประกนั (ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด) 
2. เขียนโครงการเงินกูเ้พื่อประกอบอาชีพเสริม 
3. ส าเนาเอกสารประกอบการยืน่กูต้ามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
-ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
-ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
-สลิปเงินเดือน ยอ้นหลงั 3 เดือน ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
4. การรับเงินกูต้ามท่ีสหกรณ์ฯ ก  าหนดตามประเภทเงินกูส้ามญั 
5. เง่ือนไขการกู ้ดงัน้ี 
   5.1 ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีเงินไดร้ายเดือน และสามารถหกัผา่นตน้สงักดัได ้
   5.2 ก  าหนดวงเงินกู้ท่ีแต่ละรายกูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)โดยแบ่งจ่าย

ออกเป็น 2 งวด  (วงเงินกูข้องสหกรณ์ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบลา้นบาทถว้น)) ทั้งน้ี  สหกรณ์จะพิจารณา
ตามล าดบัก่อนหลงัท่ียืน่เอกสารครบถว้น 

   5.3 อตัราดอกเบ้ียตามประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้โครงการสินเช่ือเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย ์ ร้อยละ 4.09 ต่อปี (ไม่มีเฉล่ียคืน) 

 



  5.4 การช าระหน้ีเงินกูเ้ป็นเงินงวดรายเดือน  โดยช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียไม่เกิน 36 งวด  ส าหรับ
การช าระเงินงวด  5  เดือนแรกปลอดเงินตน้ ทั้งน้ี  การช าระเงินกูต้อ้งแลว้เสร็จภายในอายไุม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์  

 5.5  ผูกู้ต้อ้งมีเงินเดือนเหลือเพื่อใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่าอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
 5.6 หลกัประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทสามญั  จ  านวน  1  คน และตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือ

หลงัหกัค่าใชจ่้ายไม่ต ่ากว่าอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
 5.7 สมาชิกตอ้งส่งค าขอกู ้สญัญา และหลกัประกนัพร้อมเขียนโครงการเงินกูเ้พื่อประกอบอาชีพเสริม 

ระหว่าง วนัท่ี 15- 31 มีนาคม 2562 
5.8 สหกรณ์จะประกาศรายช่ือผูผ้่านการพิจารณาโครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย ์หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  8  มนีาคม  2562 

      
(นายศรายทุธ สมศรี) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล  าภู จ  ากดั 

 
 

 



  

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 
     โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  

     

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

                                                                                                                                                                                                            วนัท่ี............./................/.................. 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  
           ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส. .................................................................................................................สมาชิกเลขท่ี...........................................อายุ...........................ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน         -                          -                                -            -         สถานภาพ         โสด           สมรส          อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
ปฏิบติังานต าแหน่ง.....................................................................สังกดั.............................................................สถานท่ีปฏิบติังาน............................................................. 
อตัราเงินเดือน/ค่าจา้ง..................................................บาท โทรศพัทท่ี์ท างาน......................................................โทรศพัทมื์อถือ............................................................. 
ขอเสนอหนงัสือขอกูแ้ละสัญญากูเ้งินสามญั เพ่ือโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
                   ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินจ านวน ...............................................บาท (.........................................................................)โดยจะน าไปใชป้ระกอบอาชีพเสริม ดงัน้ี 
(ระบุ)............................................................................................... 
                  ทั้งน้ีขา้พเจา้ ขอรับเงินกูโ้ดย         เช็ค          กรุงไทยฯ เลขท่ีบญัชี...............................................          สหกรณ์ เลขท่ีบญัชี................................................... 
ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยินยอมใหถื้อว่าการโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีของขา้พเจา้ในวนัใดถือเป็นหลกัฐานว่าขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูเ้รียบร้อยในวนันั้น 

    
    

ขอ้ 2. นอกจากทุนเรือนหุน้ซ่ึงมีอยู่ในสหกรณ์ฯขา้พเจา้ขอเสนอ       ผูค้  ้าประกนั……..……. คน           ท่ีดิน/ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง เป็นหลกัประกนัเงินกู ้ 

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ............................. บาท รวม ............... งวด  ตามท่ีก  าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ฯ 

เวน้งวดสุดทา้ยไปจนกว่าจะช าระเงินกูจ้นเสร็จ ทั้งน้ีตั้งแต่เดือนแรกท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ห ้

ขอ้ 4. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามข้อ 3. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักจ านวน

เงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินไดร้องขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ดว้ยความยินยอมน้ีใหมี้อยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน 

ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีโดยส้ินเชิง หากขา้พเจา้ผิดนดัช าระหน้ีสองงวดติดต่อกนั ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดช าระหน้ีทั้งหมดข้าพเจ้า

ยินยอมใหส้หกรณ์ด าเนินคดีเรียกเงินกูท่ี้คา้งช าระทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย รวมทั้งค่าปรับและค่าเสียหายอ่ืนไดท้นัที 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยินยอมถือว่า ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่าดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูใ้หถื้อว่าเงินกูท่ี้ไดรั้บไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอัน 

ถึงก  าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก  าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 16 ขอ้ว่าถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ าขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์

ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียกอ่น 

ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการ  บ าเหน็จบ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพเงินฌาปนกจิสงเคราะห(์ฌกส.) หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกดัจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพ่ือ

ช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียกอ่นได ้

ขอ้ 7. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์ขา้พเจา้ประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินทุนเรือนหุ้น เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ เงินปันผลเฉล่ียคืน หรือเงินอ่ืนใด ท่ี

ขา้พเจา้ไดรั้บไปหกักลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ได ้เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และให้ถือเอาสัญญาน้ีเป็นเจตนาของข้าพเจ้าท่ีจะให้หัก

กลบลบหน้ีโดยใหส้หกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหกักลบลบหน้ีได ้

ขอ้ 8. ขา้พเจา้ยินยอมท าหลกัประกนัใหค้รอบคลุมและคุม้ครองวงเงินกูต้ามท่ีสหกรณ์ก  าหนดไว ้และมอบใหส้หกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน ์

ขอ้ 9. ในขณะท าหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้มีคู่สมรส ช่ือ ......................................................................................................  ซ่ึงไดรั้บรู้และใหค้วามยินยอม 

ในการท าหนงัสือสัญญาฉบบัน้ีและไดล้งลายมือช่ือทา้ยสัญญาน้ีแลว้ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัน้ี โดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

ลงช่ือ.............................................................. ผูข้อกู ้ ลงช่ือ.............................................................. คู่สมรส 

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

 

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 
 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าผูกู้มี้ความเหมาะสมในการขอกูแ้ละขณะน้ียงัรับราชการหรือท างานประจ าอยู่และสามารถหกั ณ ท่ีจ่ายเงินเดือน/ค่าจา้ง  ไดเ้ป็นปกติ 
ลงช่ือ.............................................................. ผูบ้งัคบับญัชา 

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

                  

  

  

  

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีกรอก 
เลขท่ีรับ................./.................. 
วนัท่ี........................................... 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีกรอก 
เลขท่ีสัญญา............../................ 
วนัท่ี........................................... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รายการต่อไปน้ีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
 

อายุการ
เป็นสมาชิก 

เงินได้ราย
เดือน 

ทนุเรือน
หุ้นสุทธิ 

หนีเ้งินกู้
สุทธิ 

วงเงินขอกู้ รายการช าระ/เดือน เงินเดือนคงเหลอื 

    บาท ร้อยละ 

 
 

          

 
ความเห็นหรือข้อช้ีแจงอื่นๆ 

(1) เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีหรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่          ไม่เคย           เคย (ระบุ) 
............................................................................................................................. ...................................... 

(2) อื่น ๆ (ระบุ)  ............................................................................. ................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
 

    (ลงช่ือ) ................................................................... เจา้หนา้ที่ผูต้รวจสอบ  
(.............................................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................................................... ผูจ้ดัการ  
(.............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(กรอกข้อมูล) 

ยอดขอกู.้........................................................................บาท 

หกั ทุนเรือนหุน้     .........................................................บาท 

      เงินกูส้ามญั      .........................................................บาท  

      เงินกูฉุ้กเฉิน     .........................................................บาท 

      ดอกเบ้ีย           .........................................................บาท 

      อื่นๆ                .........................................................บาท 

      ฌกส.               .........................................................บาท 

      คงเหลือรับ       ............................................. ...........บาท 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
(กรอกข้อมูล) 

อนุมติั............................................................ บาท
(.............................................................) 

 
(ลงช่ือ) ............................................................ ประธาน  

(ลงช่ือ) ............................................................ กรรมการ  

(ลงช่ือ) ............................................................ กรรมการ 

(ลงช่ือ) ............................................................ กรรมการ  

(ลงช่ือ) ............................................................ เลขานุการ  

 
 



                                                                                                              
                                                                                                                                                                                              เลขท่ีสัญญา......................./.................... 

หนังสือสัญญาค า้ประกันเงินกู้สามัญ 
 

โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 

(ผูค้  ้าประกนั) ขา้พเจา้นาย/นาง/น.ส. ........................................................... สมาชิกเลขท่ี.................... 
 เลขประจ าตวัประชาชน - - - - ปฏิบติังานในต าแหน่ง...........................................  
สถานท่ีปฏิบติังาน....................................................เบอร์โทรศพัท์............................................................ สถานภาพ โสด/ สมรส/  อ่ืนๆ
(ระบุ) ...........................................ขอท าสัญญาใหไ้วต้่อสหกรณ์ ฯ ดงัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ 1. ตามท่ีนาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................. ไดข้อกูเ้งินจากสหกรณ์เป็น 

จ านวนเงิน .......................................................บาท (........................................................................................) พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญานั้น ขา้พเจา้ยินยอม
ค ้าประกนัเพ่ือช าระหน้ีเงินกูใ้นวงเงินความรับผิดจ านวนสูงสุด...............................................บาท เม่ือปรากฏวา่ผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้ค ้ าประกนัไวน้ี้
ใหแ้ก่สหกรณ์ตามขอ้ผกูพนัไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุใดๆ และสหกรณ์ไดแ้จง้ความนั้นใหข้า้พเจา้ทราบ ขา้พเจา้ยอมรับผิดช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้โ้ดย
มิพกัใชสิ้ทธิของผูค้  ้าประกนันั้นแต่ประการใดเลย 
 

ขอ้ 2. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีสินใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้
หกัจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้นจากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ดว้ยความยินยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไปโดยท า
หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนมอบไว ้ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 3. หากมีการฟ้องร้องบงัคบัคดีเก่ียวกับหน้ีสินตามสัญญา ขา้พเจา้ผูค้  ้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ท่ีศาลจังหวดั ซ่ึงเป็นท่ีตั้ ง
ส านกังานสหกรณ์ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัน้ี โดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
 
(ลงช่ือ)......................................................ผูค้  ้าประกนั   (ลงช่ือ)...................................................... คูส่มรสผูค้  ้าประกนั 
          (...................................................)                                                            (...................................................) 
 
 
(ลงช่ือ)......................................................พยาน/สมาชิก   (ลงช่ือ)......................................................พยาน/สมาชิก 
          (...................................................)                                                            (...................................................) 

 
 



โครงการสินเช่ือเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 

ข้อมูลสมาชิก  
ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................นามสกุล.........................................................                                                      
สมาชิกประเภทสมาชิก  ( )สามญั  ( )สมทบ เลขท่ี...........................สังกดัหน่วยงาน....................................... 

1. ช่ือโครงการ......................................................................................................................................... 

ลกัษณะโครงการ ( ) โครงการ/ธุรกจิใหม่  ( ) ขยายหรือต่อยอดธุรกจิเดิม  

2. หลกัการและเหตุผล

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

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

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

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

3. วตัถุประสงค์โครงการ 

3.1- ………………………………………………………………………… 

3.2-…………………………………………………………………………. 

3.3-…………………………………………………………………………. 

4. ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย……………………………………………………………………………... 

5. สถานทีด่ าเนินการ…………………………………………………………………………………... 

6. ตัวช้ีวดัความส าเร็จของโครงการ 

6.1- ………………………………………………………………………… 

6.2-…………………………………………………………………………. 

6.3-…………………………………………………………………………. 

7. วธีิด าเนินงานและระยะเวลาด าเนินการ 

..…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 



ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่................................ถึง.......................................... 

กจิกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รับผดิชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

              

              

              

              

              

8. งบประมาณโครงการ  

     งบประมาณจ านวน…………………...บาท (................................................................................) 

โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

รายการ จ านวนเงิน 

ระยะแรก ระยะทีส่อง 

งบบุคลากร 
   -  
   -  

  

งบด าเนินการ 
   - 
   - 

  

งบลงทุน   
   - 
   - 

  

รวมทั้งส้ิน   
 

9.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
                 9.1-………………………………………………………………………………….. 

                 9.2-………………………………………………………………………………….. 

                 9.3-………………………………………………………………………………….. 



10.วธีิการประเมินผล 
                 10.1-………………………………………………………………………………….. 

                 10.2-………………………………………………………………………………….. 

                 10.3-………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                 ลงช่ือ........................................สมาชิก/ผูเ้ขียนโครงการ 

                                                                                         (                                               ) 

                                                                                         ต  าแหน่ง................................... 

                                                                                  ลงช่ือ.......................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                                                                                         (                                               ) 

                                                                                       ต  าแหน่ง................................... 

 

                                                                                   ลงช่ือ.......................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                                                         (                                               ) 

                                                                                         ต  าแหน่ง................................... 


