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รับท่ี……………………………….. 

วนัท่ี………./……………/………... 

 

หนงัสือกูท่ี้……...………./…………… 
วนัท่ี…….....…./……………/………... 
บญัชีเงินกู.้.............................................. 

(โปรดพลิก) 

  
 

                                    ค าขอและหนังสือกู้เงินสามัญสวสัดิการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 
ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ีก าหนดในแบบค าขอกูน้ี้ดว้ยลายมือของตนเอง 

               ท่ี………....….....…./…………..........……. 
    เขียนท่ี……..………………....................…………………… 

                 วนัที…่….….…..เดือน………….....…………พ.ศ…………......………… 
     เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 

 ขา้พเจา้…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ             โสด             สมรส              หยา่             หมา้ย                            
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…..…............…...............…รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง……………….............…….......…………..…………
สังกดั………….…………....................................……………….....…………ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน…………………...……….………………...บาท 
ขอเสนอค าขอกูเ้งินสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติของสหกรณ์ จ านวน………..................บาท(...……………….......……...……)  
โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการดงัต่อไปน้ี………………………........................…………….………………………….……………….……….……………. 
 ขอ้ 2.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์  รวม…….………….............………หุน้  เป็นเงิน………………..............…..……………บาท 
และขา้พเจา้ส่งเงินสะสมรายเดือนอยูใ่นอตัราเดือนละ…………….…...............………….บาท 
 ขอ้ 3.  นอกจากค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี คือ ;- 

ค าเสนอค า้ประกนั 
 

ล าดบั 
ท่ี 

 

ช่ือ 
สมาชิก 
เลข 

ทะเบียนท่ี 

รับราชการหรือ 
ท างานประจ าใน 
ต าแหน่งและสงักดั 

 
เงินได ้
รายเดือน
(บาท) 

เป็นผูค้  ้าประกนัราย 
อ่ืนตามหนงัสือค ้า 
ประกนัท่ีและช่ือผูกู้ ้

ขา้พเจา้ผกูพนัคนท่ีจะ 
เขา้ค  ้าประกนัตามค า 
ขอกูข้า้งตน้น้ีจึงลง 

ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

1.       
2.       

ขอ้ 4.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งเงินกูคื้น  จ  านวน……..…......…..…งวด  ภายในส้ินเดือน……………..............………………      
           ถึงเดือน….........……….…..….............………..……. ตน้เงิน…………….....…..…....…………….……...บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 

 ขอ้ 5.  เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดงัน้ี 
   5.1  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หกัเงินไดร้ายเดือนของ
ขา้พเจา้  ตามจ านวนงวดช าระหน้ี ขอ้ 4  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 
                            5.2  ยอมใหถื้อวา่  ในกรณีใด ๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัขอ้ 42  ใหเ้งินกูท่ี้ขอกูไ้ปจากสหกรณ์เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
                            5.3  ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้บงัคบัขอ้ 32(2) จะแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและ
จดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน    ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้  เม่ือขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน     
ค่าจา้ง     เงินสะสม    บ  าเหน็จ     บ  านาญ     เงินทุนเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใด  ในหลกัฐานท่ีทางการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัจะจ่ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้  
ขา้พเจา้ยนิยอม  ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินดงักล่าว  หกัเงินช าระหน้ีพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย ส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้    

          …..……………………...…………………..ผู้ขอกู้ 

       ………………………………………………พยาน (สมาชิก) 

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

                                                …………………………………………………พยาน (กรรมการ/ผูแ้ทน/ 

       (.........................................................................)           ผูบ้งัคบัคบัชา)                                     
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รายการต่อไปนี ้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง 
จ านวนเงินกู…้……….................……………บาท 

จ ากดัวงเงินกู้สามญัสวสัดกิารเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 

เงนิได้รายเดือน 
ต้นเงนิกู้สามญั

ทัว่ไป 
คงเหลือ 

ต้นเงนิกู้สามญั
สวสัดกิาร 
คงเหลือ 

ต้นเงนิกู้เพ่ือเหต ุ
ฉุกเฉิน 
คงเหลือ 

จ ากดัวงเงนิกู้ 
จ ากดัวงเงนิกู้ 
คงเหลือ 

      

ขอ้ 1.  ผูข้อกู ้ เคย/ ไม่เคย  ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี   หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน 
ขอ้ 2.  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ……………………………………………………………………… 
           ผูข้อกูส้ามารถกูไ้ดใ้นวงเงิน………….........……....................................……….บาท 
ขอ้ 3.  สมาชิกมีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี 

(1)  หนงัสือกูส้ามญัทัว่ไปท่ี………....….../……......….....….............วนัท่ี……………...ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท 
(2)  หนงัสือกูส้ามญัพิเศษท่ี....................../..........................................วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท 
(3)   หนงัสือกูส้ามญัสวสัดิการฯ.................ท่ี.............../......................วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ……............. บาท 
(4)  หนงัสือกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือการศึกษาท่ี............/......................วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ……............... บาท 
(5)  หนงัสือกูส้ามญัสวสัดิการพฒันาคุณภาพชีวติท่ี........./.................วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท 
(6)  หนงัสือกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือ สสธท./ สส.ชสอ. ท่ี....../..............วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท 
(7)  หนงัสือกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินท่ี……....….....…../……...…................ วนัท่ี.......................ตน้เงินคงเหลือ…….............. บาท                                                                                                          

          เห็นควร  อนุมตัใิห้กู้                   
                                                                                             

                     ………………………………….เจา้หนา้ท่ี                                                                                            

   อนุมตัิ                                  วนัท่ี………/…………./……….. 
                  

                                 ………….………………………ผูจ้ดัการ/ รองผูจ้ดัการ 

                     วนัท่ี………../…………./…………. 
1          
 

 ขา้พเจา้ผูกู้ ้ มอบอ านาจให…้………………….......………………………ต าแหน่ง……………..................……………….. 
สงักดั……………………………………………………… …................…….........……..  เป็นผูรั้บเงินกูต้ามหนงัสือกูน้ี้แทนขา้พเจา้  
 

 

………………………………….……พยาน(สมาชิก)   .……………………………….……… ผูกู้ ้
(..........................................................)     ..……………………………………… ผูรั้บมอบอ านาจ 
……………………………………… พยาน(สมาชิก)   
(……………………………………..)                                

 ขา้พเจา้ ………………………............……….......……………. ไดรั้บเงินกู ้   จ านวน …………………..............………… บาท 

(………………………..............................................……..………….) ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี ……...…../…….……/…....…….. 

                       ………………….........................................……………ผูรั้บเงิน 

            (ตอ้งลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์) 

         ……………………….....………………. เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  
         …………./……………./………………. 
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(โปรดพลิก) 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั 
หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามญัสวสัดิการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 

  ท่ี..................... / ...........................              วนัท่ี.................................................................... 

 
[     ]   กูโ้ดยใชทุ้นเรือนหุน้เป็นหลกัประกนั       

[     ]  กูโ้ดยใชบุ้คคลค ้าประกนั จ านวน  1  คน 

ขา้พเจา้......................................................................................... สถานภาพ             โสด             สมรส              หยา่             หมา้ย                            
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................................................................................. 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง .............................................................................สงักดั.................................................................... 
เงินไดร้ายเดือน ...........................................................  บาท บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ............................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี............................................................................โทรศพัท.์.........................................ขอท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต้่อ  
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าวา่“สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.ตามท่ี.............................................................. ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตามหนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติสญัญาท่ี ......................................วนัท่ี................................................นั้น ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัอยา่งไม่มีจ ากดัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู้
รายน้ี ในส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  อตัราดอกเบ้ีย   และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ี
กล่าวไวใ้นหนงัสือสญัญากูโ้ดยตลอด ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ 

ขอ้ 3. ในกรณีท่ีสหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหน้ี  ตามท่ีก าหนดไวน้ั้นให้แก่ผูกู้ ้  ขา้พเจา้ถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็น
ความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย จึงใหถื้อวา่ขา้พเจา้ตกลงในการผอ่นเวลานั้น ๆ ดว้ยทุกคร้ัง 

ขอ้ 4. เม่ือปรากฏวา่ผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้ค ้าประกนัไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ตามขอ้ผูกพนั  ไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุใดๆ   ไม่วา่ผูกู้ย้งั
มีตวัตนอยูห่รือไม่  และสหกรณ์ไดแ้จง้ความนั้นให้ขา้พเจา้ทราบ  ขา้พเจา้ยอมรับผิดช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ท้นัที  โดยมิพกัให้สิทธิ
ของผูค้  ้าประกนั ตามมาตรา 688, 689, 690  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ั้นแต่ประการใดเลย 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่  การท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ี  ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุด
พน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเป็นผูค้  ้ า
ประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีสินใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน
ของขา้พเจา้ เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หกัเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งสหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์  
ความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป  ทั้งน้ีจนกวา่จะช าระหน้ีท่ีค  ้าประกนัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี   ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  ถา้ขา้พเจา้มิไดแ้จง้
ให้สหกรณ์ทราบ  และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกับหน้ีสินตามสัญญาน้ีให้ถือว่าขา้พเจา้ยงัคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือน้ีทุก
ประการ 

หนงัสือค ้าประกนัน้ีท า ณ วนัท่ีซ่ึงระบุไวข้า้งตน้  และผูค้  ้าประกนัไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้ 
เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 

     ...........................................................ผูค้  ้าประกนั 

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

    ..........................................................พยาน(สมาชิก)                     .. .....................................................พยาน (กรรมการ/ผูแ้ทนหน่วยงาน) 
    (.........................................................)     (........................................................) 

ลายมือช่ือ 
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ค ายนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ค า้ประกนัมคู่ีสมรส) 

 

เขียนท่ี........................................................................................... 
วนัท่ี  ........................................................................... 

 

ขา้พเจา้ .............................................................................................เป็นคู่สมรสของ......................................................................................... 
ยนิยอมให.้.......................................................................................................... เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ         
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี 

 

                                                       
  ................................................................. คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

 

    ............................................................  พยาน(สมาชิก)                 ..................................................................  พยาน(สมาชิก)                  
(..................................................................)               (.....................................................................) 

 

 

 

 

 

 

รับรองวา่ไดต้รวจเอกสารและหลกัฐานของผูค้  ้าประกนัครบถว้น และหนงัสือค ้าประกนัน้ีไดท้ าข้ึนโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

 

...........................................................  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ผูต้รวจสอบ 

 

 

 

ผู้มอี านาจลงนามแทนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั 

 

...................................................  ประธาน หรือ รองประธาน 

 

...... ............................................. เลขานุการ 

 

................................................... ผูจ้ดัการ 
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(โปรดพลิก) 

           สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั 
หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามญัสวสัดิการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ 

  ท่ี..................... / ...........................              วนัท่ี.................................................................... 

 
[     ]   กูโ้ดยใชทุ้นเรือนหุน้เป็นหลกัประกนั       

[     ]  กูโ้ดยใชบุ้คคลค ้าประกนั จ านวน  1  คน 

ขา้พเจา้......................................................................................... สถานภาพ             โสด             สมรส              หยา่             หมา้ย                            
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................................................................................. 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง .............................................................................สงักดั.................................................................... 
เงินไดร้ายเดือน ...........................................................  บาท บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี ............................................................................. 
ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี............................................................................โทรศพัท.์.........................................ขอท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต้่อ  
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าวา่“สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.ตามท่ี.............................................................. ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตามหนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติสญัญาท่ี ......................................วนัท่ี................................................นั้น ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัอยา่งไม่มีจ ากดัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู้
รายน้ี ในส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  อตัราดอกเบ้ีย   และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ี
กล่าวไวใ้นหนงัสือสญัญากูโ้ดยตลอด ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ 

ขอ้ 3. ในกรณีท่ีสหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหน้ี  ตามท่ีก าหนดไวน้ั้นให้แก่ผูกู้ ้  ขา้พเจา้ถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็น
ความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย จึงใหถื้อวา่ขา้พเจา้ตกลงในการผอ่นเวลานั้น ๆ ดว้ยทุกคร้ัง 

ขอ้ 4. เม่ือปรากฏวา่ผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้ค ้าประกนัไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ตามขอ้ผูกพนั  ไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุใดๆ   ไม่วา่ผูกู้ย้งั
มีตวัตนอยูห่รือไม่  และสหกรณ์ไดแ้จง้ความนั้นให้ขา้พเจา้ทราบ  ขา้พเจา้ยอมรับผิดช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ท้นัที  โดยมิพกัให้สิทธิ
ของผูค้  ้าประกนั ตามมาตรา 688, 689, 690  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยน์ั้นแต่ประการใดเลย 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่  การท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ี  ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุด
พน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเป็นผูค้  ้ า
ประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีสินใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน
ของขา้พเจา้ เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หกัเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งสหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์  
ความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป  ทั้งน้ีจนกวา่จะช าระหน้ีท่ีค  ้าประกนัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี   ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  ถา้ขา้พเจา้มิไดแ้จง้
ให้สหกรณ์ทราบ  และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกับหน้ีสินตามสัญญาน้ีให้ถือว่าขา้พเจา้ยงัคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือน้ีทุก
ประการ 

หนงัสือค ้าประกนัน้ีท า ณ วนัท่ีซ่ึงระบุไวข้า้งตน้  และผูค้  ้าประกนัไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้ 
เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 

     ...........................................................ผูค้  ้าประกนั 

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

    ..........................................................พยาน(สมาชิก)                     .. .....................................................พยาน (กรรมการ/ผูแ้ทนหน่วยงาน) 
    (.........................................................)     (........................................................) 

ลายมือช่ือ 
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ค ายนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ค า้ประกนัมคู่ีสมรส) 

 

เขียนท่ี........................................................................................... 
วนัท่ี  ........................................................................... 

 

ขา้พเจา้ .............................................................................................เป็นคู่สมรสของ......................................................................................... 
ยนิยอมให.้.......................................................................................................... เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ         
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี 

 

                                                       
  ................................................................. คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

 

    ............................................................  พยาน(สมาชิก)                 ..................................................................  พยาน(สมาชิก)                  
(..................................................................)               (.....................................................................) 

 

 

 

 

 

 

รับรองวา่ไดต้รวจเอกสารและหลกัฐานของผูค้  ้าประกนัครบถว้น และหนงัสือค ้าประกนัน้ีไดท้ าข้ึนโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

 

...........................................................  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ผูต้รวจสอบ 

 

 

 

ผู้มอี านาจลงนามแทนสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน  จ ากดั 

 

...................................................  ประธาน หรือ รองประธาน 

 

...... ............................................. เลขานุการ 

 

................................................... ผูจ้ดัการ 

 


