
 
 
 

ค ำขอกู้เงินสวสัดิกำรโครงกำรด้ำนกำรดแูลสุขภำพ 
ประเภท  ด้านส่งเสรมิป้องกนั  กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท 
  ด้านการรกัษา วงเงนิกู้ตามที่จ่ายจรงิ 
  ด้านการปรบัปรุงบุคลกิภาพ กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท 

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

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

เรยีน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั 

 ขา้พเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที่..................    
ขอเสนอค าขอกู้เงนิสวสัดกิาร  เพื่อโปรดพจิารณาดงัต่อไปนี ้

 ขอ้  1.  ขา้พเจ้าขอกู้เงนิ  จ านวน                              บาท  (                                               )    

 ขอ้  2.  ขณะนี้ขา้พเจ้ารบัราชการหรอืท างานในต าแหน่ง........................................................................
สงักดั....................................................บตัรประจ าตวัประชาชน/ขา้ราชการ  เลขที่............................................    
ที่อยู่ปัจจุบนั  บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ถนน.....................................ต าบล....................................   
อ าเภอ........................จงัหวดั.........................โทรศพัท์..........................มเีงนิเดอืน/ค่าจ้างเดอืนละ...................บาท 

 ขอ้  3.  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.       
4.       

 ขอ้  4.  ถ้าขา้พเจ้าได้รบัเงนิกู้  ขา้พเจ้าขอส่งต้นเงนิกู้เป็นงวดรายเดอืนเท่ากนั  งวดละ..............บาท(พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยตามอตัราที่สหกรณ์ก าหนด)  เป็นจ านวน    12  งวด    48  งวด    
       ...............งวด  ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ขอ้  5.  ในการรบัเงนิกู้  ขา้พเจ้าจะได้ท าหนังสอืกู้ส าหรบัเงนิกู้สวสัดกิารให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด 
 ขอ้  6.  ในการขอกู้ครัง้นี้  คู่สมรสของขา้พเจ้า  (ถ้าม)ี  ได้ตกลงที่จะท าหนังสอืยนิยอมให้ไว้เป็นหลกัฐานใน
ท้ายหนังสอืกู้ 

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

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

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

ตรวจสอบแลว้ มียอดเงินได้รายเดือนคงเหลอื........................... บาท 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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  ขอให้ความเหน็ดงันี้ 

(1) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มพีฤติการณซ์ึ่งอาจถูกออกจากงานประจ าหรอืไม่? 
  ม ี     ไม่ม ี

(2) ผู้ขอกู้มหีนี้สนิภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรอืไม่? 
  ม ี     ไม่ม ี

(3) ความเห็นเกี่ยวกบัการให้กู้เงนิ 
  เห็นควรให้กู้ได ้    ไม่เห็นควรให้กู ้

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



 

 

 
 

 
เอกสารประกอบค าขอกู้เงินฯ ของผู้กู้ 
 1. ค าขอกูเ้งินสวสัดิการฯ  (พิมพห์น้า - หลงั)     จ านวน 1 ฉบบั 
 2. เอกสารประกอบการขอกู ้ 
     - ดา้นส่งเสริมป้องกนั แนบใบเสร็จรับเงิน / ใบเสนอราคา                         จ านวน 1 ฉบบั            
     - ดา้นการรักษาและดา้นการปรับปรุงบุคลิกภาพ  แนบใบแจง้หน้ีและ/ 
                   หรือใบเสนอราคา / ใบประเมินค่าใช้จ่าย / ใบเสร็จรับเงิน 

 3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ขา้ราชการ / พนักงานของรัฐ  จ านวน 1 ฉบบั  
 4. เจา้หน้าท่ีการเงินลงนามรับรองเงินเดอืน  
 5. ผูบ้งัคบับัญชาลงนามบนัทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 6. สลิปเงินเดือนล่าสุด  
 
 
 

การกู้เงินสวัสดิการ 
ด้านการดูแลสุขภาพ 

 



หนังสือกู้ส ำหรบัเงินกูส้วสัดิกำร 
ที่                    

ประเภท   ด้านส่งเสรมิป้องกนั    ด้านการปรบัปรุงบุคลกิภาพ 
    ด้านการรกัษา     

       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 านวนดงักล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว 

 ขอ้  2.  ขา้พเจ้าสญัญาว่าจะส่งคนืต้นเงนิกู้เป็นงวดรายเดอืนงวดละ (ตวัอกัษร).................................
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ (ตวัอกัษร)  สามบาทยี่สิบห้าสตางค์  ต่อปี รวม (ตวัอกัษร).........................
งวด เว้นแต่งวดสดุท้ายเป็นจ านวนเงนิ  (ตวัอกัษร)................................................................บาท  ทัง้นี้
ตัง้แต่งวดประจ 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.  ขา้พเจ้ายนิยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรอืเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงนิได้รายเดอืนของข้าพเจ้า  เมื่อได้รบั
มอบหมายจากสหกรณ์หกัจ านวนเงนิงวดช าระหนี้ซึ่งขา้พเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นัน้  จากเงนิไดร้ายเดอืนของ
ขา้พเจ้า  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย  ความยนิยอมนี้ให้มอียู่ตลอดไป  ทัง้นี้  จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสญัญานี้
โดยสิ้นเชงิแลว้ 

 ขอ้  4.  ขา้พเจ้ายนิยอมถือว่า  ในกรณีใด ๆ  ซึ่งก าหนดในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุม
หลกัประกนัและการเรยีกคนืเงนิกู้  ให้ถือว่าเงนิกู้นี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคนืโดยสิ้นเชงิพร้อมทัง้ดอกเบี้ย
ในทนัท ี โดยมพิกัค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้   



ขอ้  5.  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 าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็สิ้นเสยีก่อนได้ 
 ขอ้  6.  ในการกู้ครัง้นี้  ขา้พเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่......................จ านวน.....................หุ้น
เป็นเงนิ....................................บาท  จ าน าไว้เพื่อเป็นหลกัค ้าประกนัเงนิกู้ของขา้พเจ้า 
 ขอ้  7.  หากขา้พเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืนี้  ขา้พเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็น
หนังสอืโดยทนัท ี ถ้าข้าพเจ้ามไิด้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  และหากมกีารด าเนินคดเีกี่ยวกบัหนี้สนิตามสญัญานี้
ให้ถือว่าขา้พเจ้ายงัคงมภีูมลิ าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสอืนี้ทุกประการ 
 ขอ้  8.  ผู้กู้ได้รบัส าเนาคู่ฉบบัหนังสอืกู้นี้ไว้แลว้ตัง้แตว่นัที่ลงนามในหนังสอืกู้นี้ 
 ผู้กู้ได้อ่านขอ้ความในหนังสอืกู้นี้โดยตลอดแล้วเหน็ว่าถูกต้อง  จงึได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน 

................................................................... 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..........................................................................กู้เงนิสวสัดิการของสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุข
จงัหวดัฉะเชงิเทรา  จ ากดั  ตามหนังสอืกูส้วสัดิการข้างต้นนี้  และข้าพเจ้าได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคญัต่อหน้าคู่สมรส 

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

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



 
 
 
 

หนังสือค ำ้ประกนัส ำหรบัเงินกู้โครงกำรสวสัดิกำร 
ที่  25           

ชื่อผู้ค ้ำประกนั............................................................... 

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

 ขำ้พเจ้ำ  นำย/นำง/นำงสำว...............................................................สมำชกิแห่งสหกรณ์ออมทรพัย์
สำธำรณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรำ  จ ำกดั  เลขทะเบยีนที่.................................รบัรำชกำรหรอืท 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....................................................ได้กู้เงนิของสหกรณ์ตำมหนังสอื
กู้ส ำหรบัเงนิกู้สวสัดกิำรที่  25              วนัที่...........................................นัน้  ขำ้พเจ้ำยนิยอมค ้ำประกนัหนี้
ดงักล่ำวพร้อมดอกเบี้ยและค่ำสนิไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีน้ัน้ด้วย 

 ขอ้  2.  ขำ้พเจ้ำได้ยนิยอมค ้ำประกนัหนี้ดงักล่ำวตำม  ขอ้  1.  และทรำบขอ้ผูกพนัของผู้กู้ในเรื่องกำร
ส่งเงนิงวดช ำระหนี้  อตัรำดอกเบี้ย  และกำรเรยีกคนืเงนิกู้ก่อนถึงก ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสอืกู้นัน้โดย
ตลอดแล้ว  ขำ้พเจ้ำยอมปฏบิตัิตำมขอ้ผูกพนันัน้ ๆ ทุกประกำร  จนกว่ำหนี้สนิ  และค่ำสนิไหมทดแทน  
ตลอดจนค่ำภำระติดพนั  จะได้ช ำระครบถ้วนแล้ว 

 ขอ้  3.  ขำ้พเจ้ำยอมรบัผูกพนัว่ำ  กำรออกจำกกำรเป็นสมำชกิสหกรณ์  ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ไม่
เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค ้ำประกนัรำยนี้  จนกว่ำผู้ที่ขำ้พเจ้ำค ้ำประกนัไว้นี้จะได้ให้สมำชกิอื่นซึ่ง
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  เหน็สมควรเขำ้เป็นผู้ค ้ำประกนัแทนขำ้พเจ้ำ 

 ขอ้  4.  เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ไม่ช ำระหนี้สนิซึ่งขำ้พเจ้ำค ้ำประกนัไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ตำมขอ้ผูกพนั  ไม่ว่ำ
จะเป็นเพรำะเหตุใด ๆ ไม่ว่ำผู้กู้ยงัมตีวัตนอยู่หรอืไม่  และสหกรณ์ได้แจ้งควำมนัน้ให้ขำ้พเจ้ำทรำบแล้ว
ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่ลูกหนี้ผดินัด  ขำ้พเจ้ำยนิยอมช ำระหนี้โดยให้ผู้บงัคบับัญชำหรอืเจ้ำหน้ำที่ผู้
จ่ำยเงนิได้รำยเดอืนและเงนิอื่นใดของขำ้พเจ้ำ  หกัจ ำนวนเงนิ ณ ที่จ่ำย  ช ำระหนี้ซึ่งขำ้พเจ้ำต้องช ำระให้
สหกรณ์จำกเงนิได้รำยเดอืนและเงนิอืน่ใดของขำ้พเจ้ำส่งต่อสหกรณ์ด้วย  ทัง้นี้จนกว่ำจะได้ช ำระหนี้ตำม
หนังสอืกู้เงนิสวสัดกิำรที่ขำ้พเจ้ำได้ค ้ำประกนันัน้  โดยสิ้นเชงิแล้ว  

 ขอ้  5.  ขำ้พเจ้ำได้ท ำหนังสอืยนิยอมให้ผู้บงัคบับัญชำหกัเงนิได้รำยเดอืนและเงนิอื่นใดของขำ้พเจ้ำ
มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงำนต้นสงักดัของขำ้พเจ้ำให้หกัเงนิ ณ ที่จ่ำยให้สหกรณ์  จนกว่ำสหกรณ์
จะได้รบัช ำระหนี้จนสิ้นเชงิ 

หนังสอืกู้ที่  25                       
ชื่อผู้กู้.................................................. 



 ขอ้  6.  หำกขำ้พเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืนี้  ขำ้พเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็น
หนังสอืโดยทนัท ี ถ้ำข้ำพเจ้ำมไิด้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ  และหำกมกีำรด ำเนินคดเีกี่ยวกบัหนี้สนิตำมสญัญำนี้
ให้ถือว่ำขำ้พเจ้ำยงัคงมภีูมลิ ำเนำอยู่ตำมที่ระบุไว้ในหนังสอืนี้ทุกประกำร 

 ขอ้  7.  หำกมกีำรฟ้องร้องบงัคบัคดเีกี่ยวกบัหนี้สนิตำมสญัญำนี้  ขำ้พเจ้ำผู้ค ้ำประกนัยนิยอมให้
สหกรณ์ฟ้องคดไีด้ที่ศำลจงัหวดั  ซึ่งเป็นที่ตัง้ส ำนักงำนสหกรณ์ 

 หนังสอืค ้ำประกนันี้ท ำไว้  ณ  วนัที่ซึ่งระบุขำ้งต้น  และขำ้พเจ้ำได้ลงลำยมอืชื่อไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำ
พยำน 
 

................................................................... 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  


