
 

 
 

 

 

เอกสารประกอบค าขอกู้เงินฯ ของผู้กู้ 
 1. ค ำขอกู้เงนิสำมญั  (พมิพ์หน้ำ - หลงั)     จ ำนวน 1 ฉบบั 
 2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ขำ้รำชกำร / พนักงำนของรฐั  จ ำนวน 1 ฉบบั 
 3. เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิลงนำมรบัรองเงนิเดอืน  
 4. ผู้บงัคบับญัชำลงนำมบนัทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ 
 5. สลปิเงนิเดอืนๆ ล่ำสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกู้เงินสามัญ 



 

 ค ำขอกู้เงินสำมัญ  
       เขียนท่ี................................................................. 

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จ ากัด 
 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว.................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............... 
ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามัญ  เพื่อโปรดพิจารณาดงัต่อไปนี ้
 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ขอท าหนังสือกูเ้งิน  จ านวน.............................บาท  (..................................................)  
โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดังต่อไปนี ้(ชีแ้จงแหตุผลแห่งการกูโ้ดยชัดเจน).............................................................. 
..................................................................................................................................................................  

ขอ้  2.  ขณะนีข้า้พเจา้รบัราชการหรือท างานในต าแหน่ง..................................................................... 
สังกัด.................................................... บัตรประจ าตัวประชาชน/ขา้ราชการ  เลขท่ี........................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี.............ถนน.....................................ต าบล....................................  
อ าเภอ........................จังหวัด........................โทรศัพท.์............................. มีเงินเดือน/ค่าจา้งเดือนละ...................บาท 
 ขอ้  3.  นอกจากค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ในสหกรณ์  ขา้พเจา้ขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนีค้ือ 

ค ำเสนอค ำ้ประกัน 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
สมาชิกเลข
ทะเบียนที ่

 

โทรศัพท ์
ท างานประจ าใน 

ต าแหน่ง/สังกัด 

เงินเดือน/
ค่าจา้ง 

ลายมือช่ือผูค้  า้
ประกัน 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 ขอ้  4.  ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากัน  งวดละ...... ........บาท 

(พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ตามอัตราที่สหกรณก์ าหนด)  เป็นจ านวน...............งวด  ตามระเบียบของสหกรณ์ 
ขอ้  5.  ในการรบัเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้ าหนังสือกูส้ าหรบัเงินกู้สามัญให้ไวต้่อสหกรณต์ามแบบท่ีสหกรณก์ าหนด 

 ขอ้  6.  ในการขอกูค้รัง้นี ้ คู่สมรสของขา้พเจา้  (ถา้มี)  ไดต้กลงท่ีจะท าหนังสือยินยอมใหไ้วเ้ป็นหลักฐานในทา้ย
หนังสือกู ้

ลงช่ือ.....................................................ผูข้อกู้ 

 

รบัท่ี........................................ 
วันท่ี....................................... 

หนังสือกูท่ี้.............................. 
วันท่ี....................................... 
บัญชีเงินกูท่ี้............................ 

ตรวจสอบแลว้ มียอดเงินเดือนประจ ำเดือน.......................... 
คงเหลือสุทธิ........................... บำท 

(ลงช่ือ)  .....................................................................       
             (...................................................................)  
ต ำแหน่ง.................................................................... 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รายการตอ่ไปนี ้ เจา้หนา้ที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผูข้อกู ้
จ านวนเงินกู.้....................................บาท 

เงินไดร้าย
เดือน 

 
เงินค่าหุน้ จ ากัด

วงเงินกู้ 

ตน้เงินกู้คงเหลือ 
วงเงินกู้
คงเหลือ 

สามัญ ฉุกเฉิน พิเศษ 
รวม น/สกู้ท่ี บาท น/สกู้ท่ี บาท น/สกู้ท่ี บาท 

           

หมายเหตุ  เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรอืไม่     เคย     ไม่เคย 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค ้ำประกัน 
จ านวนตน้เงินที่จะตอ้งค า้ประกัน.......................................บาท 

ล าดับ
ที่ 

 
ช่ือผู้ค  า้ประกัน เงินได ้

รายเดือน 
จ ากัดวงเงิน 
ค า้ประกัน 

การค า้ประกันรายอื่น 
วงเงินค า้ 

ประกันคงเหลือ ช่ือผู้กู้ 
ตน้เงินที่ค  า้ 

ประกันคงเหลือ 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

หมายเหตุ  เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรอืไม่     เคย     ไม่เคย 
         

..............................................เจา้หนา้ที่                

................/............../.............. 

 

บนัทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

วนัท่ี................................................. 

 ข้าพเจ้าได้พจิารณาตามความรู้เห็น  และตามท่ีได้สอบถามแล้ว  ขอให้ความเห็นดงันี ้

(1) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มพีฤตกิารณซ์ึ่งอาจถกูออกจากงานประจ าหรือไม่? 
  ม ี     ไม่ม ี

(2) ผู้ขอกู้มหีนี้สนิภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่? 
  ม ี     ไม่ม ี

(3) ความเห็นเกี่ยวกบัการให้กู้เงนิ 
  เห็นควรให้กู้ได ้    ไม่เห็นควรให้กู ้

      (ลงชื่อ)  ................................................................... 
                (..................................................................) 
      ต าแหนง่................................................................... 



 

 

 

หนังสือกู้เงินส ำหรบัเงินกู้สำมญั 
เลขที่  .........................../............................... 

วนัที่..................เดอืน...........................................พ.ศ. ................... 

 ขา้พเจ้า...............................................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที่.........................  อาย.ุ...............ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                           เป็น        ขา้ราชการ                                 

       ลูกจ้างประจ า           อื่น  ๆ ..........................................................  ต าแหน่ง  ........................................................... 

สงักดั.............................................................................................ได้รบัเงนิเดอืน/ค่าจ้าง  เดอืนละ.................................บาท                                                                                                                      

ที่อยู่ปัจจุบนั  บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่ ............. ถนน..................... ................... ต าบล/แขวง........................................ 

อ าเภอ/เขต................................. จงัหวดั................... ..............รหสัไปรษณีย์......................โทรศพัท์...................................... 

ขอท าหนังสอืกู้เงนิให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรพัย์...................................... ..........................................................................จ ากดั 

ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสอืกูเ้งนินี้จะใช้ค าว่า  “สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

 ขอ้  1.  ขา้พเจ้าได้กู้เงนิจากสหกรณ์  เป็นจ านวน...............................บาท (............................................................) 

โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ.........................................................................และขา้พเจ้าได้รบัเงนิจ านวนดงักล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว 

 ขอ้  2.  ขา้พเจ้ายอมเสยีดอกเบีย้เงนิกู้ให้สหกรณ์ในอตัราร้อยละ............................................... ...... ต่อปี 

  ในกรณีที่มเีหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้  ขา้พเจ้ายนิยอมให้สหกรณ์ 

เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ได้ตามทีเ่ห็นสมควรเมื่อใดกไ็ด้  ทัง้นี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ขา้พเจ้าทราบลว่งหน้า 

 ขอ้  3.  ขา้พเจ้าขอช าระคนืหนีเ้งนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืน  ดงันี ้

                         ต้นเงนิเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ...........................................บาท  พร้อมด้วยดอกเบีย้ จ านวน.............งวด 

                         ต้นเงนิและดอกเบี้ยเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ..................................บาท   จ านวน.............งวด 

                         ทัง้นี้ตัง้แต่งวดประจ าเดอืน...................................... พ.ศ. .....................  เป็นตน้ไป 

 ข้าพเจ้าขอยนืยนัว่าการส่งคืนเงนิกู้  (รวมทัง้ต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวนัสิ้นเดือนที่ระบุไว้

ส าหรบังวดนัน้ ๆ 

 ข้อ  4.  ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม  ข้อ 3.นัน้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบญัชาหรือเจ้าหน้าที่        

ผู้จ่ายเงนิได้รายเดอืนและเงนิได้อื่นของขา้พเจ้า     หกัจ านวนเงนิงวดช าระหนี้ซึ่งขา้พเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้    จากเงนิได้

รายเดอืนและเงนิได้อื่นของขา้พเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย  ความยนิยอมนี้ให้มอียู่ตลอดไปโดยท าหนังสอืยนิยอมให้หกัเงนิได้

รายเดอืนและเงนิได้อื่นมอบไว้  ทัง้นี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสอืกู้เงนิส าหรบัเงนิกู้สามญันี้โดยสิ้นเชงิแล้ว 

 ข้อ  5.  ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า  ในกรณีตามข้อบังคบัในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลกัประกันและการเรียกคนืเงนิกู้       

ให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทัง้ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึง

ก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

 ข้อ  6.  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคบัของสหกรณ์ว่า  ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า   

ขา้พเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหนี้สนิซึ่งขา้พเจ้ามอียู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสยีก่อน 

 ถ้าข้าพเจ้าไม่จดัการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสม

ส าหรบัขา้ราชการ  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงนิกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงนิกองทุนส ารองเลี้ยงชพีหรอืเงนิอื่นใด 

ที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกดัหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า  หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น

เสยีก่อนได้ 

 

 

สหกรณ์ได้รบัยกเว้น 

ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 

0 
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 ขอ้  7.  ในการกู้เงนิครัง้นี้  ขา้พเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณ ์ เลขที่ .................................จ านวน ..........................หุ้น 

เป็นเงนิ.........................................................บาท  มาจ าน าไว้เป็นประกนัเงนิกู้ครัง้นี้ด้วยและขา้พเจ้ายนิยอมที่จะน าเงนิค่าหุ้น 

ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้ามาประกนัเงนิกู้ของขา้พเจ้า 

 ขอ้  8.  หากขา้พเจ้าไดย้้ายที่อยู่จากทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสอืนี้ ขา้พเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยทนัท ี

 ขอ้  9.  ตราบใดที่ขา้พเจ้ามหีนี้อยู่กบัสหกรณ์ ขา้พเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงนิค่าหุ้น  เงนิปันผล  เงนิเฉลี่ยคนื  หรอื 

เงนิอื่นใดที่ขา้พเจ้าได้รบัไปหกักลบลบหนี้กบัหนี้เงนิกู้ที่ขา้พเจ้ามอียู่กบัสหกรณ์ได้  เมื่อขา้พเจ้ามสีทิธไิด้รบัเงนิดงักล่าวและให้

ถือเอาขอ้สญัญานี้เป็นเจตนาของขา้พเจ้าที่จะให้หกักลบลบหนี้  โดยให้สหกรณ์มอี านาจที่จะด าเนินการหกักลบลบหนี้ได้ 

 ขอ้  10.  ขา้พเจ้าได้ท าหนังสอืยนิยอมให้ผู้บงัคับบญัชาหกัเงนิได้รายเดอืนและเงนิได้อื่น จ านวน  3 ฉบบั มอบไว้ให้

สหกรณ์  หน่วยงานต้นสงักดั  และส าหรบัขา้พเจ้าเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

 ขา้พเจ้าได้อ่านขอ้ความในหนังสือกู้เงินส าหรับเงนิกู้สามญันี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จงึได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็น

ส าคญัต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้กู้เงนิ  

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

ลงชื่อ............................................................พยาน  

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

ลงชื่อ............................................................พยาน  

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

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มคีู่สมรส) 

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

วนัที่...................เดอืน.........................................พ.ศ. ......................  

          ขา้พเจ้า  นาย/นาง.................................................................เป็นคูส่มรสของนาย/นาง....................... ................................ 

ยนิยอมให้คู่สมรสของขา้พเจ้ากู้เงนิสามญัของสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งนี้  ตามหนังสอืกู้เงนิส าหรบัเงนิกู้สามญัขา้งต้นนี้และขา้พเจ้า 

ได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคญัต่อหน้าคู่สมรส 

..........................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายนิยอม 

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

                                                                                       ..........................................................ผู้กู้เงนิ 

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

          ขา้พเจ้า.................................................................................ได้รบัเงินกู้จ านวน................................................  บาท 

(...............................................................................................)  ตามหนังสอืกู้เงนิส าหรบัเงิ นกู้สามญันี้ไปเป็นการถูกต้องแลว้ 

ณ  วนัที่.............เดอืน..................................พ.ศ. ....................  โดย        รบัเป็นเงนิสด        เช็ค        โอน/น าเงนิเขา้ฝาก 

บญัชขีองขา้พเจ้า  ชื่อธนาคาร............................................สาขา....................................บญัชเีลขที่....... ............................... 

ลงชื่อ............................................................ผู้รบัเงนิ 

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

ลงชื่อ............................................................เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงนิ 

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

ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหนังสอืกู้เงนิ 

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



 
 
 

หนังสือค ำ้ประกนัส ำหรบัเงินกูส้ำมญั 
 
 
 
 

เลขที่  ………………….../………………… 
วนัที่....................เดอืน..................................พ.ศ. ................... 

          ขา้พเจ้า...............................................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที่.....................อายุ.............ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน                                                                      เป็น       ขา้ราชการ      ลูกจ้างประจ า 
        อื่น ๆ ........................................................ ต าแหน่ง........................................................................................ 
สงักดั................................................................................ได้รบัเงนิเดอืน/ค่าจ้าง  เดอืนละ...................................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบนั  บ้านเลขที่................หมู่ที่.................ถนน......................................ต าบล/แขวง...................................... 
อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย์.......................โทรศพัท์................................. 
ได้ท าหนังสอืค ้าประกนัให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรพัย์..............................................................................................จ ากดั 
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสอืค ้าประกนันี้จะใช้ค าว่า  “สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 
          ขอ้  1.  ตามที่สหกรณ์ได้ให้...............................................................................................กู้เงนิ  จ านวนเงนิกู้ 
...............................  (............................................................)  ตามหนงัสอืเงนิกูส้ามญัที ่ ....................../................. 
ลงวนัที่..................................................และผู้กู้ได้รบัเงนิไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ขา้พเจ้ายนิยอมค ้าประกนัหนี้ 
ดงักล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสนิไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นัน้ด้วย 
          ขอ้  2.  ขา้พเจ้าได้ยนิยอมค ้าประกนัหนี้ดงักล่าวตาม  ขอ้  1  และทราบขอ้ผูกพนัของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงนิงวด
ช าระหนี้   อตัราดอกเบี้ย   และการเรยีกคนืเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสอืกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนัน้
โดยตลอดแล้ว    ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนัน้ ๆ  ทุกประการ    จนกว่าหนี้สิน   และค่าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
          ขอ้  3.  ขา้พเจ้ายอมรบัผูกพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ  ไม่เป็นเหตุ
ให้ขา้พเจ้าหลุดพ้นจากการค ้าประกนัรายนี้    จนกว่าผู้ที่ขา้พเจ้าค ้าประกนัไว้นี้จะได้ให้สมาชกิอื่น    ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์  เหน็สมควรเขา้เป็นผู้ค ้าประกนัแทนขา้พเจ้า 
          ข้อ  4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสอืบอกกล่าวให้แก่
ขา้พเจ้าแล้วภายในหกสิบวนันับแต่วนัที่ลูกหนี้ผดินัด    ขา้พเจ้ายนิยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บงัคับบัญชาหรอืเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงนิได้รายเดอืนและเงนิอื่นใดของข้าพเจ้า   หกัจ านวนเงนิ  ณ  ที่จ่าย   ช าระหนี้ซึ่งขา้พเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์
จากเงนิได้รายเดอืนและเงนิอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย        โดยขา้พเจ้าได้ท าหนังสอืยนิยอมให้หกัเงินได้
รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์    และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป    ทัง้นี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตาม
หนังสอืกู้เงนิสามญัที่ขา้พเจ้าได้ค ้าประกนันัน้  โดยสิ้นเชงิแล้ว 
          ขอ้  5.  ขา้พเจ้าได้ท าหนังสอืยนิยอมให้ผู้บงัคบับัญชาหกัเงินได้รายเดอืนและเงนิอื่นใดของขา้พเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสงักดั  ของขา้พเจ้าให้หกัเงนิ  ณ  ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้
จนสิ้นเชงิ 
          ขอ้  6.  หากขา้พเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอื  ขา้พเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสอืโดยทนัที 

สหกรณ์ได้รบัยกเว้น 
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรษัฎากร 

หนังสอืเงนิกู้ที่  ................../................. 
ชื่อผู้กู้………………………………….... 

ทะเบียนผู้ค ้าประกนั 
เล่ม........................หน้า....................... 

 



-2- 
          ขอ้  7.  ในกรณีที่ผู้กู้ผดินัดช าระหนี้  ขา้พเจ้าตกลงยนิยอมให้สหกรณ์ด าเนินการดงัต่อไปนี้ 
                    7.1  ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งความเป็นหนี้ที่ค้างช าระให้แก่ขา้พเจ้าได้    ขา้พเจ้าตกลงให้สหกรณ์
แจ้งความเป็นหนี้ให้แก่บุคคลต่อไปนี ้
        1.  ............................................................................................โทร.......................................... 
ที่อยู่  ........................................................................................................................................................................          
        2.  ............................................................................................โทร.............................. ............ 
ที่อยู่  ........................................................................................................................................................................          
        3.  ............................................................................................โทร.............................. ............ 
ที่อยู่  ........................................................................................................................................................................          
                    7.2  ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าตามที่อยู่ในสัญญาค ้าประกนัฉบบันี้  ขา้พเจ้าตกลงให้ติดต่อ
ไปยงัสถานที่ต่อไปนี้ 
        1.  สถานที่อยู่ปัจจุบนั.................................................................โทร.......................................... 
        2.  สถานที่ท างาน......................................................................โทร.......................................... 
        3.  สถานที่.................................................................................โทร.......................................... 
                    7.3  ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ได้  เกินกว่า  1  ครัง้ต่อวัน  ในวันจันทร์ถึงวนัศุกร์  ตัง้แต่
เวลา  08.00  น.  ถึงเวลา  20.00  น.  และในวนัหยุดราชการ  เวลา  08.00  น.  ถึงเวลา  18.00 น.  ทัง้นี้ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
          ขา้พเจ้าได้อ่านขอ้ความในหนังสอืค ้าประกนันี้โดยตลอดแล้วเหน็ว่าถูกต้อง  จงึลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคญั 

ลงชื่อ............................................................ผู้ค ้าประกนั 
     (.............................................................) 
ลงชื่อ............................................................พยาน 
     (.............................................................) 
ลงชื่อ............................................................พยาน 
     (.............................................................) 

 

ค ำยินยอมของคูส่มรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค ้าประกนัมคีู่สมรส) 

เขยีนที่.................................................................... 
วนัที่...................เดอืน.......................................พ.ศ. ...................... 

          ขา้พเจ้า  นาย/นาง.........................................................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง 
.............................................................................................ยนิยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค ้าประกนัเงนิกู้สามญัของ 
สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งนี้  ตามหนังสอืค ้าประกนัเงนิกู้ขา้งต้นนี้และขา้พเจ้าได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคญั 

..........................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายนิยอม 
                                                                            (.........................................................) 
                                                                             ..........................................................ผู้ค ้าประกนั 
                                                                            (.........................................................) 
หมำยเหตุ    สหกรณ์ควรจดัให้มสี าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรอืส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค ้าประกนัไว้ประกอบเป็น  
                  หลกัฐานด้วย 


