
 
 
 
 
 
 
เอกสารประกอบคําขอกูเงินฯ ของผูก ู
 1. คําขอกูเงินสวัสดิการฯ  (พิมพหนา - หลัง)     จํานวน 1 ฉบับ 
 2. สําเนาสลิปเงินเดือนเดือนสุดทายกอนการย่ืนขอกู    จํานวน 1 ฉบับ 
 3. ใบเสนอราคารถยนตของบริษัท พรอมระบุรายละเอียด    จํานวน 1 ฉบับ 
  - กรณีเปนนติิบุคคล   ใชใบเสนอราคาตามรูปแบบของบริษัทน้ัน ๆ  
  - กรณีเปนบคุคล   ใชใบเสนอราคาตามรูปแบบของสหกรณฯ 
 4. รูปถายรถยนตท่ีเขารวมโครงการ ประกอบดวย     
  - รูปถายดานหนาพรอมเปดฝากระโปรงหนา (เห็นปายทะเบียนชัด) จํานวน 1 รูป 
  - รูปถายดานหลัง (เห็นปายทะเบียนชัด)    จํานวน 1 รูป 
  - รูปถายรถยนต ดานขางซาย       จํานวน 1 รูป 
  - รูปถายรถยนต ดานขางขวา      จํานวน 1 รูป 
 5. สําเนาสมุดคูมือจดทะเบียนรถยนต (บริษัท / บุคคล รับรองสาํเนา)  จํานวน 1 ฉบับ 

 6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานของรัฐ  จํานวน 1 ฉบับ 
 7. สําเนาทะเบียนบานของผูกู       จํานวน 1 ฉบับ 
 8. เจาหนาท่ีการเงินลงนามรับรองเงินเดือน  
 9. ผูบังคับบัญชาลงนามบันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
หลักประกัน 
 วงเงินกู  1 - 500,000 บาท ใชผูคํ้าประกัน  1  คน  
หมายเหตุ   
 หลังจากไดรับเงินแลว ผูกูตองนําใบเสร็จรับเงิน และสมุดคูมือจดทะเบียนเลมจริง มาให
สหกรณฯ โดยดวน 
 
 
 
 
 

การกูเงนิสวัสดิการ 
เพ่ือซ้ือรถยนต (มือสอง) 



 
 
 
 

คําขอกเูงินสวัสดิการสมาชิกเพ่ือซื้อรถยนต (มือสอง) 
                   เขียนที่................................................................. 

       วันที่..................................................................... 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํากัด 

 ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.........................................................อายุ.........ป สมาชิกเลขที่.............. 
ตําแหนง.............................................................มีเงินเดือน/คาจางเดือนละ..........................................บาท
เงินเดือนคงเหลือ.......................บาท สถานที่ทํางาน.......................................................โทร.......................
บานเลขที่...........................หมูที่....................ถนน..........................ตําบล...................................................
อําเภอ................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย....................โทร..........................
 ซ้ือรถยนต  ยี่หอ......................................รุน.........................ป.............................สี........................
หมายเลขทะเบียน.............................ราคา...................................บาท (.....................................................) 

บริษัท/บุคคล....................................................เลขที่.....................หมูที่..............ถนน.................................
ตําบล.........................อําเภอ...........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย..........โทร.................. 

 1. ถาขาพเจาไดรับเงินกู  ขาพเจาขอสงตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน  งวดละ..............บาท
(พรอมดวยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณกําหนด)  เปนจํานวน �  72  งวด   

�...............งวด  ตามระเบียบของสหกรณ 

 2. ขาพเจาไดสงเงินคาดําเนินการเปนเงิน 200 บาท (สองรอยบาทถวน) มาพรอมคําขอกูน้ีแลว 

 3. นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณ  ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังตอไปน้ีคือ 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล 
สมาชิกเลข
ทะเบียนท่ี 

ทํางานประจําใน
ตําแหนง/สังกัด 

เงินเดือน/
คาจาง ลายมือชื่อผูค้ําประกัน 

1.      
2.      
3.      

4. ในการรับเงินกู  ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูสวัสดิการใหไวตอสหกรณตามแบบที่
สหกรณกําหนด 

 5. ในการขอกูคร้ังน้ี  คูสมรสของขาพเจา  (ถามี)  ไดตกลงที่จะทําหนังสือยินยอมใหไวเปนหลักฐาน
ในทายหนังสอืกู 

ลงชื่อ.....................................................ผูขอกู 

 

รับที่........................................ 
วันที่....................................... 

หนังสือกูที่.............................. 
วันที่....................................... 
บัญชีเงินกูที่............................ 

ตรวจสอบแลว มียอดเงินไดรายเดอืนคงเหลือ........................... บาท 
(ลงชื่อ)  ....................................................... 
             (.....................................................) 
ตําแหนง........................................................ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รายการตอไปน้ี  เจาหนาที่ของสหกรณกรอกเอง) 

รายการเก่ียวกับวงเงนิกูของผูขอกู 
จํานวนเงินกู.....................................บาท 

ตนเงินกูคงเหลือ 
สามัญ ฉุกเฉิน สวัสดิการอื่น เงินไดราย

เดือน 

 
เงินคาหุน จํากัด

วงเงินกู น/ส กูท่ี บาท น/ส กูท่ี บาท น/ส กูท่ี บาท รวม 
วงเงินกู
คงเหลือ 

           

หมายเหตุ  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้  หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม  �  เคย  �  ไมเคย 

รายการเก่ียวกับวงเงนิของผูค้ําประกัน 
จํานวนตนเงินที่จะตองค้ําประกัน.......................................บาท 

การค้ําประกันรายอื่น 
ลําดับ
ที่ 

 
ชื่อผูค้ําประกัน เงินได 

รายเดือน 
จํากัดวงเงิน 
ค้ําประกัน ชื่อผูกู 

ตนเงินที่ค้ํา 
ประกันคงเหลือ 

วงเงินค้ํา 
ประกันคงเหลือ 

1.       
2.       
3.       
4.       

หมายเหตุ  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้  หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม  �  เคย  �  ไมเคย 
 
        ..............................................เจาหนาที่ 
        ................/............../.............. 
 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา 
วันท่ี................................................. 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น  และตามที่ไดสอบถามแลว  ขอใหความเห็นดังนี้ 

(1) ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณซึ่งอาจถูกออกจากงานประจําหรือไม? 
�  ม ี   �  ไมม ี

(2) ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณเปนจํานวนมากหรือไม? 
�  ม ี   �  ไมม ี

(3) ความเห็นเกี่ยวกับการใหกูเงิน 
�  เห็นควรใหกูได  �  ไมเห็นควรใหกู 

      (ลงชื่อ)  ................................................................... 
                (..................................................................) 
      ตําแหนง................................................................... 



หนังสือกู้ส ำหรบัเงินกู้สวสัดิกำรเพื่อซ้ือรถยนต ์
ที่  25                  

       วนัที่..................................................................... 

 ขา้พเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................

สมาชกิแห่งสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั  สมาชกิเลขทะเบยีนที่..........................

รบัราชการหรอืท างานในต าแหน่ง...........................................................บตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ  

เลขที่...........................................สงักดั.................................................ที่อยู่ปัจจุบนั  บ้านเลขที่..................

หมู่ที่.............ถนน.....................................ต าบล....................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั.........................................โทรศพัท์................................  ขอท าหนังสอืกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั  ซึ่งต่อไปในหนังสอืกู้นี้จะใช้ค าว่า  “สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลกัฐาน

ดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้  1.  ขา้พเจ้าได้กู้เงนิจากสหกรณ์เป็นจ านวน                  บาท  

(                  )  และขา้พเจ้าได้รบัเงนิจ านวนดงักล่าวนี้โดยถูกต้องแลว้ 

 ขอ้  2.  ขา้พเจ้าสญัญาว่าจะส่งคนืต้นเงนิกู้เป็นงวดรายเดอืนงวดละ (ตวัอกัษร)........................ ..บาท

พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ (ตวัอกัษร)                                      ต่อปี รวม (ตวัอกัษร)...................งวด 

เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงนิ  (ตวัอกัษร)................................................................บาท  ทัง้นี้ตัง้แต่งวด

ประจ าเดอืน....................................................เป็นต้นไป 

 ขา้พเจ้าขอยนืยนัว่า  เงนิงวดช าระหนี้  (รวมทัง้ต้นเงนิและดอกเบี้ย)  แตล่ะงวดถึงก าหนดภายในวนั

สิ้นเดอืนที่ระบุไว้ส าหรบังวดนัน้ ๆ 

 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีประกำศเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ิมขึ้น  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบ้ีย

เงินกู้ตำมท่ีสหกรณ์เรียบเก็บเพ่ิมขึ้น  เม่ือสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  30  

วนั  หรือแจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  7  วนั 

 ในกรณีท่ีแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยนัน้  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำม

กำรเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกู้เพ่ิมขึ้นไว้ในใบเสรจ็รบัเงิน  หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีสหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้

กู้เป็นประจ ำเป็นกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว 

 ขอ้  3.  ขา้พเจ้าได้น าสมุดคู่มอืทะเบยีนรถยนต์มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อเป็นหลกัประกนั 

 ขอ้  4.  ในการกู้ครัง้นี้  ขา้พเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่......................จ านวน.....................หุ้น

เป็นเงนิ....................................บาท  จ าน าไว้เพื่อเป็นหลกัค ้าประกนัเงนิกู้ของขา้พเจ้า 

 ขอ้  5.  ขา้พเจ้ายนิยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรอืเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงนิได้รายเดอืนของข้าพเจ้า  เมื่อได้รบั

มอบหมายจากสหกรณ์หกัจ านวนเงนิงวดช าระหนี้ซึ่งขา้พเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้  จากเงนิไดร้ายเดอืนของ

ขา้พเจ้า  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย  ความยนิยอมนี้ให้มอียู่ตลอดไป  ทัง้นี้  จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสญัญานี้

โดยสิ้นเชงิแลว้ 

 ขอ้  6.  ขา้พเจ้ายนิยอมถือว่า  ในกรณีใด ๆ  ซึ่งก าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุม

หลกัประกนัและการเรยีกคนืเงนิกู้  ให้ถือว่าเงนิกู้นี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคนืโดยสิ้นเชงิพร้อมทัง้ดอกเบี้ย

ในทนัท ี โดยมพิกัค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้   



ขอ้  7.  ขา้พเจ้ายอมรบัผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า  ถ้าขา้พเจ้าออกหรอืย้ายจากราชการหรอื

งานประจ า  ขา้พเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหนี้สนิซึ่งขา้พเจ้ามอียู่ต่อ

สหกรณ์ให้เสรจ็สิ้นเสยีก่อน 

ถ้าขา้พเจ้าไม่จดัการช าระหนี้สนิให้เสรจ็สิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ขา้พเจ้ายนิยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้

จ่ายเงนิสะสมส าหรบัข้าราชการ  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงนิ  กบข.  เงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชพี  เงนิค่าจ้าง  

โบนัส  เงนิปันผล  และเงนิเฉลี่ยคนื  หรอืเงนิอื่นใดที่ทางราชการหรอืนายจ้างพงึจ่ายให้แก่ขา้พเจ้า  หกัเงนิ

ดงักล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็สิ้นเสยีก่อนได ้

 ขอ้  8.  หากขา้พเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืนี้  ขา้พเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็น

หนังสอืโดยทนัท ี ถ้าข้าพเจ้ามไิด้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  และหากมกีารด าเนินคดเีกี่ยวกบัหนี้สนิตามสญัญานี้

ให้ถือว่าขา้พเจ้ายงัคงมภีูมลิ าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสอืนี้ทุกประการ 

 ขอ้  9.  ผู้กู้ได้รบัส าเนาคู่ฉบบัหนังสอืกู้นี้ไว้แลว้ตัง้แตว่นัที่ลงนามในหนังสอืกู้นี้ 

 ผู้กู้ได้อ่านขอ้ความในหนังสอืกู้นี้โดยตลอดแล้วเหน็ว่าถูกต้อง  จงึได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคญัต่อ

หน้าพยาน 

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

................................................................... พยาน 

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

................................................................... พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขา้พเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................ได้รับเงินกู้

จ านวน...........................บาท  (......................................................)  ตามหนังสอืกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 

ณ  วนัที่............................................................ 

      ..............................................ผู้รับเงนิ 

      ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงนิ 

      ..............................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสญัญากู้ 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มคีู่สมรส) 

เขยีนที่............................................................. 

วนัที่................................................. ................ 

 ข้าพเจ้า  นาย/นาง..............................................เป็นคู่สมรสของ  นาย/นาง................................................. ........

ได้ยนิยอมให้  นาย/นาง...........................................................................กู้เงนิสวสัดิการสมาชกิเพื่อซือ้รถยนต์ของสหกรณ์

ออมทรพัย์สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั  ตามหนังสอืกู้สวสัดิการข้างต้นนี ้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็น

ส าคญัต่อหน้าคู่สมรส 

      ...................................................................คู่สมรสให้ค ายนิยอม 

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



 

 

 

 

หนังสือค ำ้ประกนัเงินกู้สวสัดิกำรสมำชิกเพื่อซื้อรถยนต์ 
ที่  25               

        วนัที่........................................................ 

 ผู้ค ้ำประกนั  ขำ้พเจ้ำ  นำย/นำง/นำงสำว........................................................................สมำชกิแห่ง

สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  จ ำกดั  เลขทะเบยีนที่................................รบัรำชกำรหรอื

ท ำงำนในต ำแหน่ง.................................................................สงักดั..............................................................

บตัรประจ ำตวัประชำชน/ขำ้รำชกำร  เลขที่...............................................ที่อยู่ปัจจุบนั  บ้ำนเลขที่................

หมู่ที่.................ถนน.....................................ต ำบล....................................อ ำเภอ.......................................

จงัหวดั................................โทรศพัท์...........................  ขอท ำหนังสอืค ้ำประกนัให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรพัย์

สำธำรณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  จ ำกดั  ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสอืค ้ำประกนันี้จะใช้ค ำว่ำ  “สหกรณ์”  เพื่อเป็น

หลกัฐำนดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้  1.  ตำมที่  นำย/นำง/นำงสำว.................................................ได้กู้เงนิของสหกรณ์ตำมหนังสอืกู้

ส ำหรบัเงนิกู้สวสัดกิำรสมำชกิเพื่อซื้อรถยนต์  ที่  25                       วนัที่...........................................นัน้  

ขำ้พเจ้ำยนิยอมค ้ำประกนัเพื่อช ำระหนี้เงนิกู้ดงักล่ำว  รวมทัง้ดอกเบี้ยเกี่ยวกบัหนี้เงนิกู้รำยนี้  ให้แก่สหกรณ์

จนเต็มจ ำนวนทุกประกำร 

 ขอ้  2.  ขำ้พเจ้ำได้ยนิยอมค ้ำประกนัหนี้ดงักล่ำวตำม  ขอ้  1.  และทรำบขอ้ผูกพนัของผู้กู้ในเรื่องกำร

ส่งเงนิงวดช ำระหนี้  อตัรำดอกเบี้ย  และกำรเรยีกคนืเงนิกู้ก่อนถึงก ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสอืกู้นัน้โดย

ตลอดแล้ว  ขำ้พเจ้ำยอมปฏบิตัิตำมขอ้ผูกพนันัน้ ๆ ทุกประกำร  จนกว่ำหนี้สนิ  และค่ำสนิไหมทดแทน  

ตลอดจนค่ำภำระติดพนั  จะได้ช ำระครบถ้วนแล้ว 

ขอ้  3.  ขำ้พเจ้ำยอมรบัผูกพนัว่ำ  กำรที่ขำ้พเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชกิของสหกรณ์นี้  ไม่ว่ำเพรำะ

เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขำ้พเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค ้ำประกนัรำยนี้  จนกว่ำผู้ที่ขำ้พเจ้ำค ้ำประกนัไว้นี้จะได้ให้

สมำชกิอื่น  ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เหน็สมควรเขำ้เป็นผู้ค ้ำประกนัแทนขำ้พเจ้ำ 

 ขอ้  4.  เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ไม่ช ำระหนี้สนิซึ่งขำ้พเจ้ำค ้ำประกนัไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ตำมขอ้ผูกพนั  ไม่ว่ำ

จะเป็นเพรำะเหตุใด ๆ ไม่ว่ำผู้กู้ยงัมตีวัตนอยู่หรอืไม่  และสหกรณ์ได้แจ้งควำมนัน้ให้ขำ้พเจ้ำทรำบแล้ว  

ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่ลูกหนี้ผดินัด  ขำ้พเจ้ำยนิยอมช ำระหนี้โดยให้ผู้บงัคบับัญชำหรอืเจ้ำหน้ำที่ผู้

จ่ำยเงนิได้รำยเดอืนและเงนิอื่นใดของขำ้พเจ้ำ  หกัจ ำนวนเงนิ  ณ  ที่จ่ำย  ช ำระหนี้ซึ่งขำ้พเจ้ำต้องช ำระให้แก่

สหกรณ์จำกเงนิได้รำยเดอืนและเงนิอืน่ใดของขำ้พเจ้ำส่งต่อสหกรณ์ด้วย  ทัง้นี้  จนกว่ำจะได้ช ำระหนี้ตำม

หนังสอืกู้เงนิสวสัดกิำรที่ขำ้พเจ้ำได้ค ้ำประกนันัน้  โดยสิ้นเชงิแล้ว  

 ขอ้  5.  ขำ้พเจ้ำได้ท ำหนังสอืยนิยอมให้ผู้บงัคบับัญชำหกัเงนิได้รำยเดอืนและเงนิอื่นใดของขำ้พเจ้ำ

มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงำนต้นสงักดัของขำ้พเจ้ำให้หกัเงนิ  ณ  ที่จ่ำยให้สหกรณ์  จนกว่ำ

สหกรณ์จะได้รบัช ำระหนี้จนสิ้นเชงิ 

หนังสอืกู้ที่  25               

ชื่อผู้กู้.................................................. 



 

 ขอ้  6.  หำกขำ้พเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืนี้  ขำ้พเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็น

หนังสอืโดยทนัท ี ถ้ำข้ำพเจ้ำมไิด้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ  และหำกมกีำรด ำเนินคดเีกี่ยวกบัหนี้สนิตำมสญัญำนี้

ให้ถือว่ำขำ้พเจ้ำยงัคงมภีูมลิ ำเนำอยู่ตำมที่ระบุไว้ในหนังสอืนี้ทุกประกำร 

 ขอ้  7.  หำกมกีำรฟ้องร้องบงัคบัคดเีกี่ยวกบัหนี้สนิตำมสญัญำนี้  ขำ้พเจ้ำผู้ค ้ำประกนัยนิยอมให้

สหกรณ์ฟ้องคดไีด้ที่ศำลจงัหวดั  ซึ่งเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนสหกรณ ์

 ขำ้พเจ้ำเขำ้ใจขอ้ควำมในหนังสอืค ้ำประกนันี้ตลอดแล้ว  จงึลงลำยมอืชื่อไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน  

ณ  วนัที่ซึ่งระบุขำ้งต้น 

 

................................................................... ผู้ค ้ำประกนั 

................................................................... พยำน 

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

................................................................... พยำน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ค ้ำประกนัมคีู่สมรส) 

เขยีนที่............................................................. 

วนัที่................................................................. 

 ข้ำพเจ้ำ  นำย/นำง...................................................................................................................... เป็นคู่สมรสของ  

นำย/นำง...................................................................ได้ยนิยอมให้  นำย/นำง....................................................................

เป็นผู้ค ้ำประกนัเงนิกู้ของ  นำย/นำง/นำงสำว.................................................................ของสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุข

จงัหวดัฉะเชงิเทรำ  จ ำกดั  ตำมหนังสอืค ้ำประกนัเงนิกู้ข้ำงตน้นี้  และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมอืชื่อไว้เป็นส ำคญัตอ่หน้ำคู่สมรส 

      ...................................................................คู่สมรสให้ค ำยนิยอม 

 ข้ำพเจ้ำผู้ค ้ำประกนั  ขอรบัรองว่ำเป็นลำยมอืชื่อของ  นำย/นำง............................................................................

ซึ่งเป็นคู่สมรสของข้ำพเจ้ำจรงิ 

      ...................................................................ผู้ค ้ำประกนั  


