
 
 

 

 
เอกสารประกอบค าขอกู้เงินฯ ของผู้กู้ 
 1. ค ำขอกู้เงนิสวสัดกิำรฯ  (พมิพ์หน้ำ - หลงั)     จ ำนวน 1 ฉบบั  

2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ขำ้รำชกำร / พนักงำนของรฐั   จ ำนวน 1 ฉบบั 
 3. เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิลงนำมรบัรองเงนิเดอืน  
 4. ผู้บงัคบับญัชำลงนำมบนัทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ 
 5. สลปิเงนิเดอืน ๆ ล่ำสุด 
 6. ใบเสนอรำคำรถยนต์ของบรษัิท พร้อมระบุรำยละเอียด    จ ำนวน 1 ฉบบั 
  - กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้ใบเสนอรำคำตำมรูปแบบของบรษัิทนัน้ ๆ 
  - กรณีเป็นบุคคล ใช้ใบเสนอรำคำตำมรูปแบบอของสหกรณ์ฯ 
 7. รูปถ่ำยรถยนต์ที่เขำ้ร่วมโครงกำร ประกอบด้วย 
  - รูปถ่ำยด้ำนหน้ำพร้อมเปิดฝำกระโปรงหน้ำ (เหน็ป้ำยทะเบยีนชดัเจน) จ ำนวน 1 รูป 
  - รูปถ่ำยด้ำนหลงั (เหน็ป้ำยทะเบียนชดัเจน)    จ ำนวน 1 รูป 
  - รูปถ่ำยรถยนต์ ด้ำนขำ้งซ้ำย , ด้ำนข้ำงขวำ     จ ำนวน 1 รูป 
 8. ส ำเนำคู่มอืจดทะเบยีนรถยนต์ (บรษัิท / บุคคล รบัรองส ำเนำ)   จ ำนวน 1 ฉบบั 
   
หลกัประกนั 
 1. ต้องมผีู้ค ้ำประกนั 1 คน 
หมายเหตุ 
 หลงัจำกได้รบัเงนิ / เช็ค แล้ว ผู้กู้ตอ้งน ำใบเสรจ็รบัเงนิ และสมุดคู่มอืจดทะเบยีนเล่มจรงิมำให้สหกรณ์ฯ โดย
ด่วน 
 *** สหกรณ์จ่ำยเช็คในนำมบรษัิทหรอืบุคคลที่ระบุไว้ในใบเสนอรำคำและใบเสรจ็รบัเงนิเท่ำนัน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกู้เงินสวสัดิการ 
เพ่ือซ้ือรถยนต์ (มือสอง) 



 
 

ค ำขอกู้เงินสวสัดิกำรสมำชิกเพื่อซ้ือรถยนต์ (มือสอง) 

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

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

เรยีน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั 

 ขา้พเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...............................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที่.................... 
รบัราชการหรอืท างานในต าแหน่ง..................................................................สงักดั............................................. 
บตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ เลขที่...................................... ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่.................หมู่ที่......... 
ถนน..............................ต าบล......................อ าเภอ...................จงัหวดั......................โทรศพัท์........................... 

มเีงนิเดอืน/ค่าจ้างเดอืนละ........................บาท 

ขอเสนอค าขอกู้เงนิสวสัดกิารเพื่อซื้อรถยนต์ เพื่อโปรดพจิารณาดงัต่อไปนี ้

 ขอ้  1.  ขา้พเจ้าขอท าหนังสอืกู้เงนิสวสัดกิารเพื่อซื้อรถยนต์ ยี่ห้อ..............................รุ่น..........................  
ส.ี....................ราคา..............................บาท (...............................................)  บรษัิท....................................... 
เลขที่..................... หมู่ที่.......... ถนน......................ต าบล........................อ าเภอ...................จงัหวดั................... 

  ขอ้  2. ถ้าขา้พเจ้าได้รบัเงนิกู้ ขา้พเจ้าขอส่งต้นเงนิกู้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากนั งวดละ....................... บาท 
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอตัราที่สหกรณ์ก าหนด) เป็นจ านวน  84 งวด  ..........งวด ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

 ขอ้  3. ขา้พเจ้าได้ส่งเงนิค่ำด ำเนินกำรเป็นเงิน 200 บำท (สองร้อยบำทถ้วน) มาพร้อมค าขอกู้นี้แลว้ 

 ขอ้  4.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งขา้พเจ้ามอียู่ในสหกรณ์  ขา้พเจ้าขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนี้คอื 

ค ำเสนอค ำ้ประกนั 

ล าดบั
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
สมาชกิเลข
ทะเบียนที่ 

 
โทรศพัท์ 

ท างานประจ าใน
ต าแหน่ง/สงักดั 

เงนิเดือน/
ค่าจ้าง ลายมอืชื่อผูค้ ้า

ประกนั 

1.       
2.       
3.       

ขอ้  5.  ในการรบัเงนิกู้  ขา้พเจ้าจะได้ท าหนังสอืกู้ส าหรบัเงนิกู้สวสัดกิารเพื่อซื้อรถยนต์ (มอืสอง)  ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

 ขอ้  6.  ในการขอกู้ครัง้นี้  คู่สมรสของขา้พเจ้า  (ถ้าม)ี  ได้ตกลงที่จะท าหนังสอืยนิยอมให้ไว้เป็นหลกัฐานใน
ท้ายหนังสอืกู้ 

 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ขอกู้ 

รบัที่........................................ 
วนัที่....................................... 

หนังสอืกู้ที่.................................... 
วนัที่............................................. 
บญัชเีงนิกู้ที่.................................. 

ตรวจสอบแลว้ มียอดเงินได้รายเดือน................................... 
คงเหลือ........................... บาท 

   ลงช่ือ  ..................................................................... 
              (...................................................................) 
  ต าแหน่ง.................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รายการต่อไปนี้  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 

 

(รายการต่อไปนี้  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 

รำยกำรเก่ียวกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ านวนเงนิกู้.....................................บาท 

เงนิได้ราย
เดือน 

 
เงนิค่าหุ้น จ ากดั

วงเงนิกู้ 

ต้นเงนิกู้คงเหลือ 
วงเงนิกู้
คงเหลือ 

สามญั ฉุกเฉิน สวสัดิการอื่น 
รวม น/ส กู้ที ่ บาท น/ส กู้ที ่ บาท น/ส กู้ที ่ บาท 

           

หมายเหตุ  เคยผดินัดการส่งเงนิงวดช าระหนี้  หรอืขาดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดอืนหรอืไม่    เคย    ไม่เคย 

รำยกำรเก่ียวกบัวงเงินของผู้ค ้ำประกนั 
จ านวนต้นเงนิที่จะต้องค ้าประกนั.......................................บาท 

ล าดบั
ที่ 

 
ช่ือผู้ค ้าประกนั เงินได้ 

รายเดือน 
จ ากดัวงเงิน 
ค ้าประกนั 

การค ้าประกนัรายอื่น 
วงเงินค ้า 

ประกนัคงเหลือ ช่ือผู้กู้ 
ต้นเงินที่ค ้า 

ประกนัคงเหลือ 
1.       
2.       
3.       
4.       

หมายเหตุ  เคยผดินัดการส่งเงนิงวดช าระหนี้  หรอืขาดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดอืนหรอืไม่    เคย    ไม่เคย 
 
        ..............................................เจ้าหน้าที่ 
        ................/............../.............. 

บนัทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบของผู้บงัคบับญัชำ 
วนัที่................................................. 

 ข้าพเจ้าได้พจิารณาตามความรู้เห็น  และตามที่ไดส้อบถามแล้ว  ขอให้ความเห็นดงันี ้

(1) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มพีฤติการณซ์ึ่งอาจถูกออกจากงานประจ าหรอืไม่? 
  ม ี     ไม่ม ี

(2) ผู้ขอกู้มหีนี้สนิภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรอืไม่? 
  ม ี     ไม่ม ี

(3) ความเห็นเกี่ยวกบัการให้กู้เงนิ 
  เห็นควรให้กู้ได ้    ไม่เห็นควรให้กู ้

      (ลงชื่อ)  ................................................................... 
                (..................................................................) 
      ต าแหน่ง................................................................... 



หนังสือกู้ส ำหรบัเงินกู้สวสัดิกำรเพ่ือซ้ือรถยนต์ 
ที ่ 25                          

       วนัที.่.................................................................... 
 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................
สมาชกิแห่งสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั  สมาชกิเลขทะเบยีนที.่.........................
รบัราชการหรอืท างานในต าแหน่ง...........................................................บตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ  
เลขที.่..........................................สงักดั.................................................ทีอ่ยู่ปัจจุบนั  บา้นเลขที.่.................
หมู่ที.่............ถนน.....................................ต าบล....................................อ าเภอ...........................................
จงัหวดั.........................................โทรศพัท.์...............................  ขอท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรพัย์
สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั  ซึง่ต่อไปในหนงัสอืกูน้ี้จะใชค้ าว่า  “สหกรณ์”  เพือ่เป็นหลกัฐาน
ดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์เป็นจ านวน                  บาท  
(                  )  และขา้พเจา้ไดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าวนี้โดยถูกตอ้งแลว้ 
 ขอ้  2.  ขา้พเจา้สญัญาว่าจะสง่คนืตน้เงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนงวดละ (ตวัอกัษร)..........................บาท
พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ (ตวัอกัษร)                              ต่อปี รวม (ตวัอกัษร).....................งวด 
เวน้แต่งวดสุดทา้ยเป็นจ านวนเงนิ  (ตวัอกัษร)................................................................บาท  ทัง้นี้ตัง้แต่งวด
ประจ าเดอืน....................................................เป็นตน้ไป 
 ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า  เงนิงวดช าระหน้ี  (รวมทัง้ตน้เงนิและดอกเบีย้)  แต่ละงวดถงึก าหนดภายในวนั
สิน้เดอืนทีร่ะบุไวส้ าหรบังวดนัน้ ๆ 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีประกำศเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบีย้เงินกู้เพ่ิมขึ้น  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบีย้
เงินกู้ตำมท่ีสหกรณ์เรียบเกบ็เพ่ิมขึ้น  เม่ือสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  30  
วนั  หรือแจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  7  วนั 
 ในกรณีท่ีแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยนัน้  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพข์้อควำม
กำรเรียกเกบ็ดอกเบีย้เงินกู้เพ่ิมขึ้นไว้ในใบเสรจ็รบัเงิน  หรือเอกสำรอ่ืนใดท่ีสหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้
กู้เป็นประจ ำเป็นกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว 
 ขอ้  3.  ขา้พเจา้ไดน้ าสมุดคู่มอืทะเบยีนรถยนต์มอบไวใ้หส้หกรณ์เพือ่เป็นหลกัประกนั 

 ขอ้  4.  ในการกูค้รัง้นี้  ขา้พเจา้ไดน้ าใบหุน้ของสหกรณ์เลขที.่.....................จ านวน.....................หุน้
เป็นเงนิ....................................บาท  จ าน าไวเ้พือ่เป็นหลกัค ้าประกนัเงนิกู้ของขา้พเจา้ 
 ขอ้  5.  ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หน้าทีผู่จ่้ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้  เมื่อไดร้บั
มอบหมายจากสหกรณ์หกัจ านวนเงนิงวดช าระหนี้ซึง่ขา้พเจา้ตอ้งสง่ต่อสหกรณ์นัน้  จากเงนิไดร้ายเดอืนของ
ขา้พเจา้  เพือ่สง่ต่อสหกรณ์ดว้ย  ความยนิยอมน้ีใหม้อียู่ตลอดไป  ทัง้นี้  จนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามสญัญานี้
โดยสิน้เชงิแลว้ 
 ขอ้  6.  ขา้พเจา้ยนิยอมถอืว่า  ในกรณีใด ๆ  ซึง่ก าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่าดว้ยการควบคุม
หลกัประกนัและการเรยีกคนืเงนิกู ้ ใหถ้อืว่าเงนิกูน้ี้เป็นอนัถงึก าหนดสง่คนืโดยสิน้เชงิพรอ้มทัง้ดอกเบี้ย
ในทนัท ี โดยมพิกัค านึงถงึก าหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้  



ขอ้  7.  ขา้พเจา้ยอมรบัผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า  ถา้ขา้พเจา้ออกหรอืยา้ยจากราชการหรอื
งานประจ า  ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหนี้สนิซึง่ขา้พเจา้มอียู่ต่อ
สหกรณ์ใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน 

ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหนี้สนิใหเ้สรจ็สิน้ตามทีก่ล่าวในวรรคก่อน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หน้าทีผู่้
จ่ายเงนิสะสมส าหรบัขา้ราชการ  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงนิ  กบข.  เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี  เงนิค่าจา้ง  
โบนสั  เงนิปันผล  และเงนิเฉลีย่คนื  หรอืเงนิอื่นใดทีท่างราชการหรอืนายจา้งพงึจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้  หกัเงนิ
ดงักล่าวเพือ่ช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สรจ็สิน้เสยีก่อนได้ 
 ขอ้  8.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยทีอ่ยู่จากทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืนี้  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็น
หนงัสอืโดยทนัท ี ถา้ขา้พเจา้มไิดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบ  และหากมกีารด าเนินคดเีกีย่วกบัหนี้สนิตามสญัญานี้
ใหถ้อืว่าขา้พเจา้ยงัคงมภีูมลิ าเนาอยู่ตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืนี้ทุกประการ 
 ขอ้  9.  ผูกู้ไ้ดร้บัส าเนาคู่ฉบบัหนงัสอืกูน้ี้ไวแ้ลว้ตัง้แต่วนัทีล่งนามในหนงัสอืกูน้ี้ 
 ผูกู้ไ้ดอ้่านขอ้ความในหนงัสอืกูน้ี้โดยตลอดแลว้เหน็ว่าถูกตอ้ง  จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อ
หน้าพยาน 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................ไดร้บัเงินกู้
จ านวน...........................บาท  (......................................................)  ตามหนังสอืกูน้ี้ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

ณ  วนัที.่........................................................... 

      ..............................................ผูร้บัเงนิ 

      ..............................................เจา้หน้าทีผู่จ่้ายเงนิ 

      ..............................................เจา้หน้าทีผู่ต้รวจสญัญากู้ 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่กู้ม้คีู่สมรส) 

เขยีนที.่............................................................ 

วนัที.่................................................................ 

 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว..............................................เป็นคู่สมรสของ  นาย/นาง/นางสาว.................................................
ไดย้นิยอมให ้ นาย/นาง/นางสาว...........................................................................กูเ้งนิสวสัดกิารสมาชกิเพื่อซื้อรถยนต ์(มอืสอง)ของ
สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั  ตามหนังสอืกูส้วสัดกิารขา้งตน้น้ี  และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อ
หน้าคู่สมรส 
      ...................................................................คู่สมรสใหค้ ายนิยอม 

      ...................................................................ผูกู้้  



 
 
 
 

หนังสือค ำ้ประกนัเงินกู้สวสัดิกำรสมำชิกเพื่อซ้ือรถยนต์ (มือสอง) 
ที ่ 25                    

        วนัที.่....................................................... 

 ผูค้ ้ำประกนั  ขำ้พเจำ้  นำย/นำง/นำงสำว........................................................................................
สมำชกิแห่งสหกรณ์ออมทรพัยส์ำธำรณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  จ ำกดั  เลขทะเบยีนที.่...................................
รบัรำชกำรหรอืท ำงำนในต ำแหน่ง.....................................................สงักดั...............................................
บตัรประจ ำตวัประชำชน/ขำ้รำชกำร  เลขที.่..............................................ทีอ่ยู่ปัจจุบนั  บำ้นเลขที.่...............
หมู่ที.่................ถนน.....................................ต ำบล....................................อ ำเภอ.......................................
จงัหวดั................................โทรศพัท.์..........................  ขอท ำหนงัสอืค ้ำประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรพัย์
สำธำรณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  จ ำกดั  ซึง่ต่อไปนี้ในหนังสอืค ้ำประกนัน้ีจะใชค้ ำว่ำ  “สหกรณ์”  เพือ่เป็น
หลกัฐำนดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้  1.  ตำมที ่ นำย/นำง/นำงสำว.................................................ไดกู้้เงนิของสหกรณ์ตำมหนงัสอืกู้
ส ำหรบัเงนิกูส้วสัดกิำรสมำชกิเพือ่ซือ้รถยนต(์มอืสอง)  ที ่ 25                    วนัที.่..................................นัน้  
ขำ้พเจำ้ยนิยอมค ้ำประกนัเพือ่ช ำระหนี้เงนิกูด้งักล่ำว  รวมทัง้ดอกเบีย้เกีย่วกบัหนี้เงนิกูร้ำยน้ี  ใหแ้ก่สหกรณ์
จนเตม็จ ำนวนทุกประกำร 

 ขอ้  2.  ขำ้พเจำ้ไดย้นิยอมค ้ำประกนัหนี้ดงักล่ำวตำม  ขอ้  1.  และทรำบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเรื่องกำร
สง่เงนิงวดช ำระหนี้  อตัรำดอกเบีย้  และกำรเรยีกคนืเงนิกูก้่อนถงึก ำหนดตำมทีก่ล่ำวไวใ้นหนงัสอืกูน้ัน้โดย
ตลอดแลว้  ขำ้พเจำ้ยอมปฏบิตัติำมขอ้ผกูพนันัน้ ๆ ทุกประกำร  จนกว่ำหนี้สนิ  และค่ำสนิไหมทดแทน  
ตลอดจนค่ำภำระตดิพนั  จะไดช้ ำระครบถว้นแลว้ 

ขอ้  3.  ขำ้พเจำ้ยอมรบัผกูพนัว่ำ  กำรทีข่ำ้พเจำ้ออกจำกกำรเป็นสมำชกิของสหกรณ์นี้  ไม่ว่ำเพรำะ
เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหข้ำ้พเจำ้หลุดพน้จำกกำรค ้ำประกนัรำยน้ี  จนกว่ำผูท้ีข่ำ้พเจำ้ค ้ำประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้
สมำชกิอื่น  ซึง่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เหน็สมควรเขำ้เป็นผูค้ ้ำประกนัแทนขำ้พเจำ้ 

 ขอ้  4.  เมื่อปรำกฏว่ำผูกู้ไ้ม่ช ำระหน้ีสนิซึง่ขำ้พเจำ้ค ้ำประกนัไวน้ี้ใหแ้ก่สหกรณ์ตำมขอ้ผกูพนั  ไม่ว่ำ
จะเป็นเพรำะเหตุใด ๆ ไม่ว่ำผูกู้ย้งัมตีวัตนอยู่หรอืไม่  และสหกรณ์ไดแ้จง้ควำมนัน้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบแลว้  
ภำยในหกสบิวนันบัแต่วนัทีลู่กหนี้ผดินดั  ขำ้พเจำ้ยนิยอมช ำระหนี้โดยใหผู้บ้งัคบับญัชำหรอืเจำ้หน้ำทีผู่้
จ่ำยเงนิไดร้ำยเดอืนและเงนิอื่นใดของขำ้พเจำ้  หกัจ ำนวนเงนิ  ณ  ทีจ่่ำย  ช ำระหน้ีซึง่ขำ้พเจำ้ตอ้งช ำระใหแ้ก่
สหกรณ์จำกเงนิไดร้ำยเดอืนและเงนิอื่นใดของขำ้พเจำ้สง่ต่อสหกรณ์ดว้ย  ทัง้นี้  จนกว่ำจะไดช้ ำระหนี้ตำม
หนงัสอืกูเ้งนิสวสัดกิำรทีข่ำ้พเจำ้ไดค้ ้ำประกนันัน้  โดยสิน้เชงิแลว้  

 ขอ้  5.  ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนังสอืยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำหกัเงนิไดร้ำยเดอืนและเงนิอื่นใดของขำ้พเจำ้
มอบไวใ้หส้หกรณ์เพือ่แสดงต่อหน่วยงำนตน้สงักดัของขำ้พเจำ้ใหห้กัเงนิ  ณ  ทีจ่่ำยใหส้หกรณ์  จนกว่ำ
สหกรณ์จะไดร้บัช ำระหนี้จนสิน้เชงิ 

หนงัสอืกูท้ี ่ 25                       
ชื่อผูกู้.้................................................. 



 
 ขอ้  6.  หำกขำ้พเจำ้ไดย้ำ้ยทีอ่ยู่จำกทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืนี้  ขำ้พเจำ้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทรำบเป็น
หนงัสอืโดยทนัท ี ถำ้ขำ้พเจำ้มไิดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทรำบ  และหำกมกีำรด ำเนินคดเีกีย่วกบัหนี้สนิตำมสญัญำนี้
ใหถ้อืว่ำขำ้พเจำ้ยงัคงมภีูมลิ ำเนำอยู่ตำมทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืนี้ทุกประกำร 

 ขอ้  7.  หำกมกีำรฟ้องรอ้งบงัคบัคดเีกีย่วกบัหนี้สนิตำมสญัญำนี้  ขำ้พเจำ้ผูค้ ้ำประกนัยนิยอมให้
สหกรณ์ฟ้องคดไีดท้ีศ่ำลจงัหวดั  ซึง่เป็นที่ตัง้ส ำนกังำนสหกรณ์ 

 ขำ้พเจำ้เขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสอืค ้ำประกนันี้ตลอดแลว้  จงึลงลำยมอืชื่อไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน  
ณ  วนัทีซ่ึง่ระบุขำ้งตน้ 
 

................................................................... ผูค้ ้ำประกนั 
(.................................................................)  

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพำะกรณีทีผู่ค้ ้ำประกนัมคีู่สมรส) 

เขยีนที.่............................................................ 

วนัที.่................................................................ 

 ขำ้พเจำ้  นำย/นำง/นำงสำว.....................................................................................................เป็นคู่สมรสของ  
นำย/นำง/นำงสำว...........................................................ไดย้นิยอมให ้ นำย/นำง............................................................
เป็นผูค้ ้ำประกนัเงนิกูข้อง  นำย/นำง/นำงสำว.................................................................ของสหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสุข
จงัหวดัฉะเชงิเทรำ  จ ำกดั  ตำมหนังสอืค ้ำประกนัเงนิกูข้ำ้งตน้น้ี  และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมอืชื่อไวเ้ป็นส ำคญัต่อหน้ำคู่สมรส 

      ...................................................................คู่สมรสใหค้ ำยนิยอม 

 ขำ้พเจำ้ผูค้ ำ้ประกนั  ขอรบัรองวำ่เป็นลำยมอืชื่อของ  นำย/นำง/นำงสำว...............................................................
ซึง่เป็นคู่สมรสของขำ้พเจำ้จรงิ 
      ...................................................................ผูค้ ้ำประกนั  


