
 

 

ใบตรวจรับงานก่อสร้าง ( งวดที่ 1 ) 

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

        วนัท่ี........เดือน........................พ.ศ. ............ 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั 

 ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกเลขทะเบียน........................รับราชการหรือท างาน

ประจ าในต าแหน่ง.......................................โรงเรียน...............................................................อ าเภอ................................

จงัหวดั กาญจนบุรี สังกดั....................................................ไดรั้บเงินเดือน...................บาท 

 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี.............คร้ังท่ี...............วนัท่ี.....................................................

ไดอ้นุมติัในการก่อสร้างเป็น จ านวน...............................บาท  (........................................................................................) 

 บดัน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าการ เทฐานราก , ตอม่อ , คานคอดิน , ตั้งเสา  เสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามรายการงวดท่ี 1 ดงันั้น

จึงขอเบิกเงินยอดอนุมติั 30% เป็นเงิน .............................บาท (...................................................................) 

      ลงช่ือ....................................................ผูกู้ ้
              (....................................................) 

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

 ขา้พเจา้..............................................................กรรมการประจ าหน่วย............................................ไดต้รวจรับ

งานการก่อสร้าง งวดท่ี 1 โดยผูกู้ไ้ดท้ าการในงวดท่ี 1 ครบ ถูกตอ้งตามรายการเรียบร้อยแลว้ 

      ลงช่ือ..................................................กรรมการประจ าหน่วย 
              (....................................................) 

 

 

 

 

 

             ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   ความคิดเห็น ผู้จัดการ     ความคิดเห็น ประธานด าเนินการ 

เห็นควรอนุมติัให้เบิกจ่ายได ้ตามมติท่ีประชุม       ..........................................................  ............................................................... 

ชุดท่ี 37 คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2541     ..........................................................  ............................................................... 

จ านวน.....................................บาท      ..........................................................  ............................................................... 

 ลงช่ือ..................................................      ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 

               ( นางมนทิชา โตเฟ่ือง )                            ( นางลาวลัย ์ช่วงชยั )            ( นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล )               

    หน.ฝ่ายสินเช่ือ                               ผูจ้ดัการ                    ประธานด าเนินการ 



ตรวจรับงานก่อสร้าง ประจ างวดที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ส ารวจ        ........................................... กรรมการประจ าหน่วย 

ผู้กู้       ........................................... 

สมาชิกเลขทะเบียน ........................................... 

 

 



 

 

ใบตรวจรับงานก่อสร้าง ( งวดที่ 2 ) 

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

        วนัท่ี........เดือน........................พ.ศ............. 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั 

 ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกเลขทะเบียน........................รับราชการหรือท างาน

ประจ าในต าแหน่ง.......................................โรงเรียน...............................................................อ าเภอ................................

จงัหวดั กาญจนบุรี สังกดั....................................................ไดรั้บเงินเดือน...................บาท 

 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี.............คร้ังท่ี.................วนัท่ี.....................................................

ไดอ้นุมติัในการก่อสร้างเป็นจ านวน...............................บาท (..........................................................................................) 

 บดัน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าการ ขึ้นโครงหลงัคา , ก่อผนงั , ติดตั้งวงกบ , ประตูหนา้ต่าง เสร็จเรียบร้อยแลว้ ตามรายการ

งวดท่ี 2 ดงันั้นจึงขอเบิกเงินยอดอนุมติั 30% เป็นเงิน .............................บาท (.................................................................) 

      ลงช่ือ....................................................ผูกู้ ้
              (....................................................) 

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

 ขา้พเจา้..............................................................กรรมการประจ าหน่วย............................................ไดต้รวจรับ

งานการก่อสร้าง งวดท่ี 2 โดยผูกู้ไ้ดท้ าการในงวดท่ี 2 ครบ ถูกตอ้งตามรายการเรียบร้อยแลว้ 

      ลงช่ือ..................................................กรรมการประจ าหน่วย 
              (....................................................) 

 

 

 

 

 

             ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   ความคิดเห็น ผู้จัดการ     ความคิดเห็น ประธานด าเนินการ 

เห็นควรอนุมติัให้เบิกจ่ายได ้ตามมติท่ีประชุม       ..........................................................  ............................................................... 

ชุดท่ี 37 คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2541     ..........................................................  ............................................................... 

จ านวน.....................................บาท      ..........................................................  ............................................................... 

 ลงช่ือ..................................................      ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 

               ( นางมนทิชา โตเฟ่ือง )                            ( นางลาวลัย ์ช่วงชยั )            ( นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล )               

    หน.ฝ่ายสินเช่ือ                               ผูจ้ดัการ                   ประธานด าเนินการ 

 



ตรวจรับงานก่อสร้าง ประจ างวดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ส ารวจ        ...............................................   กรรมการประจ าหน่วย 

ผู้กู้       ............................................... 

สมาชิกเลขทะเบียน ............................................... 

 

 



 

 

ใบตรวจรับงานก่อสร้าง ( งวดที่ 3 ) 

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

        วนัท่ี........เดือน........................พ.ศ............. 

เรียน  ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั 

 ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกเลขทะเบียน........................รับราชการหรือท างาน

ประจ าในต าแหน่ง.......................................โรงเรียน...............................................................อ าเภอ................................

จงัหวดั กาญจนบุรี สังกดั....................................................ไดรั้บเงินเดือน...................บาท 

 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี.............คร้ังท่ี.................วนัท่ี.....................................................

ไดอ้นุมติัในการก่อสร้างเป็นจ านวน...............................บาท (..........................................................................................) 

 บดัน้ี ขา้พเจา้ไดท้ าการ ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบ ( ทาสี , ไฟฟ้า , ท่อน ้าประปา เสร็จเรียบร้อยแลว้ ตาม

รายการงวดท่ี 3 ดงันั้นจึงขอเบิกเงินยอดอนุมติั 40% เป็นเงิน ..........................บาท (.......................................................) 

      ลงช่ือ....................................................ผูกู้ ้
              (....................................................) 

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

 ขา้พเจา้..............................................................กรรมการประจ าหน่วย............................................ไดต้รวจรับ

งานการก่อสร้าง งวดท่ี 3 โดยผูกู้ไ้ดท้ าการในงวดท่ี 3 ครบ ถูกตอ้งตามรายการเรียบร้อยแลว้ 

      ลงช่ือ..................................................กรรมการประจ าหน่วย 
              (....................................................) 

 

 

 

 

 

             ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   ความคิดเห็น ผู้จัดการ     ความคิดเห็น ประธานด าเนินการ 

เห็นควรอนุมติัให้เบิกจ่ายได ้ตามมติท่ีประชุม       ..........................................................  ............................................................... 

ชุดท่ี 37 คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2541     ..........................................................  ............................................................... 

จ านวน.....................................บาท      ..........................................................  ............................................................... 

 ลงช่ือ..................................................      ลงช่ือ................................................  ลงช่ือ................................................ 

               ( นางมนทิชา โตเฟ่ือง )                            ( นางลาวลัย ์ช่วงชยั )            ( นายสมพงษ ์เตชรัตนวรกุล )               

    หน.ฝ่ายสินเช่ือ                               ผูจ้ดัการ                   ประธานด าเนินการ 

 



ตรวจรับงานก่อสร้าง ประจ างวดที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ส ารวจ        ........................................... กรรมการประจ าหน่วย 

ผู้กู้       ........................................... 

สมาชิกเลขทะเบียน ........................................... 

 


