เอกสารประกอบการกูส้ ามัญ
คาแนะนาวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้สามัญ
1. สมาชิกที่จะขอกู้เงินประเภทสามัญ ต้องจัดทาเอกสารให้ครบถ้วน
1.1 คาขอกู้สามัญ
1.4 หนังสือยินยอมหักเงิน ( 3 ฉบับ )
1.2 หนังสือกู้เงินสามัญ
1.5 หนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญ ( 1 คน 3 ฉบับ )
1.3 แบบฟอร์มการรับเงินกู้

1.6 หนังสือเปิดเผยข้อมูลของธนาคารออมสิน ( 1 ฉบับ )

2. คาขอกู้สามัญ
ผู้ขอกูต้ ้องกรอกข้อความในคาขอกู้สามัญให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริง หากมีการเขียนผิด
ให้ขีดฆ่า ผู้ขอกู้ต้องลงลายมือชื่อทุกแห่ง

3. หนังสือกู้สามัญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเป็นผู้เขียนและกรอกข้อความในหนังสือกู้เงินสามัญ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด
ในส่วนที่ ผู้ขอกู้ ต้องดาเนินการคือ
3.1 ลงลายมือชื่อในฐานะผู้กู้
3.2 เสนอให้ ผู้บังคับบัญชา การพิจารณาให้ความเห็นและลงลายมือชื่อ พร้อม ประทับตรายางตาแหน่ง
ของผู้บังคับบัญชา พร้อม ตราสัญญาลักษณ์ของหน่วยงาน
3.3 ผู้ขอกู้ที่มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมในการขอกู้เงิน

4. หนังสือคาประกันเงินกู้สามัญ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเป็นผู้เขียนและกรอกข้อความในหนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญ เพื่อมิให้เกิดความ
ผิดพลาด ในส่วนที่ ผู้คาประกัน ต้องดาเนินการคือ
4.1 ลงลายมือชื่อผู้ค้าประกันในหนังสือค้าประกัน
4.2 ผู้ค้าประกันที่มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมการค้าประกันเงินกู้

5. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับธนาคารออมสิน
- สมาชิกกรอกข้อมูลและนาหนังสือฉบับนี้ ยื่นกับธนาคารออมสินที่ที่ตนอยู่ หรือบัญชีที่สมาชิกเปิดอยู่
หรื อ ถ้ า ไม่ มี ให้ ธ นาคารออมสิ น แจ้ ง ในหนั ง สื อ ว่ า ไม่ มี ก ารเปิ ด บั ญ ชี และส่ ง คื น ให้ กั บ สมาชิ ก เพื่ อ ยื่ น พร้ อ ม
คาขอกู้สามัญต่อไป **พยานต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น (เฉพาะข้อ 5)
*หมายเหตุ ท่านใดที่ได้รับ เงินประจาตาแหน่ง , เงิน พตส. และ ค่าตอบแทนรายเดือน สมาชิกต้อง
แนบ ใบรับรอง เงินดังกล่าวข้างต้น แนบกับการกู้สามัญทุกครัง

**การกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่น สีน้าเงิน เท่านัน การยื่นเอกสารกู้สามารถยื่นกู้ได้ตลอด
แต่จะตัดรอบทุก วันที่ 10 ของทุกเดือน เพื่อนาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ เงินกู้ ในช่วง ปลายเดือนนั้นๆ
และได้รับเงิน ต้นเดือนถัดไป

รายละเอียดหลักฐานประกอบการยื่นกู้เงินสามัญ
เอกสารผู้กู้
1. สาเนาบัตรข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ของผู้กู้และคู่สมรส)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้กู้และคู่สมรส)
3. คายินยอมของคู่สมรส (รายละเอียดแนบอยู่กับแบบฟอร์มหนังสือกู้เงินสามัญ)
4. สาเนาใบสาคัญสมรส
5. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง ให้ สมาชิกเซ็น รับรอง (ยกเว้น รพ.หัวหิน การเงินเซ็นรับรอง)
6. รายการเคลื่อนไหวบัญชีที่เงินเดือนเข้า 3 เดือนย้อนหลัง
7. สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย
8. ผู้กู้ต้องเซ็นชื่อข้างล่างของหนังสือคาขอกู้ทุกหน้า (หนังสือค้าให้ผู้ค้าเซ็น)
9. สาเนาเอกสารที่มีการถ่ายซ้าใหม่จะต้องเซ็นใหม่ทุกครั้ง
10. ใบสาคัญการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล ทั้งผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารผู้คาประกัน
1. สาเนาบัตรข้าราชการ หรือ สาเนาบัตรประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง (ของผู้ค้าประกันและคู่สมรส)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (ของผู้ค้าประกันและคู่สมรส)
3. คายินยอมของคู่สมรส (รายละเอียดแนบอยู่กับแบบฟอร์มหนังสือกู้เงินสามัญ )
4. สาเนาใบสาคัญสมรส
5. ผู้ค้าประกันต้องเซ็นชื่อข้างล่างของหนังสือค้าประกันทุกหน้า
6. สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้าย ให้ สมาชิกเซ็น รับรอง (ยกเว้น รพ.หัวหิน การเงินเซ็นรับรอง)
7. ใบสาคัญการเปลี่ยนคานาหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล ทั้งผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
**เอกสารหลักฐานทุกอย่างต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่กาหนด
คุณสมบัติของผู้คาประกัน
1. จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยกัน
2. ผู้ค้าจะค้าประกันให้กับผู้กู้เงินสหกรณ์ได้ไม่เกิน 4 ราย
3. ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส
**หมายเหตุ ผู้กู้ทยี่ ื่นกู้เพือ่ ชาระหนี้ให้กับสถาบันการเงินอื่นๆ ต้องมีหนังสือรับรองยอด
หนี้คงเหลือ และชาระงวดละเท่าไร ของสถาบันการเงินนั้นด้วย
*** สามารถดาวน์โหลดแบบคาขอกูเ้ งินสามัญได้จาก http://www.peko.moph.go.th
หรือที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และสอบถามได้ที่ โทร. 083 068 2305 , 0 3260 4084 Fax 0 3260 4084
หรือสอบถามผ่าน LINE สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดย @ มาได้ที่ ID LINE : 0830682305

รับ………………………….…..…….…..
วันที่………………………………………
เวลา ............................................

สัญญากู้เลขที่..........-.......-.................
วันที่อนุมัติการกู…้ ..………………..……..

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
คาขอเงินกูส้ ามัญ

สมาชิก..กรอกหน้าแรกคาขอเงินกู้สามัญ..
หน้าต่อไป....ลงลายมือชื่ออย่างเดียว....

เขียนที่.............รพ...หรือ...สสอ..............
วันที่...1...เดือน...มีนาคม....พ.ศ....2561..

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากัด
ข้าพเจ้า.............นางสาวดีใจ........ใจดี..............สมาชิกเลขทะเบียนที่........00001..........ขอเสนอคาขอกู้เงินสามัญ
เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จานวน………..1,800,000…….…บาท (…..……หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน.………...)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน)..............ทุนการศึกษาบุตร/ต่อเติมบ้าน................
ข้อ 2. ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง......พยาบาลวิชาชีพชานาญการ......สังกัด....รพ/สสอ.....
วันที่บรรจุเข้ารับราชการ....1....ม.ค.....2535......วันครบเกษียณ....1....ต.ค.....2570.....สมาชิก กบข.
เป็น
ไม่เป็น
บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานของรัฐเลขที่…………..…..…...1779900077997………..…...……
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่….9...ถ.ก้องเกียรติ...ต.ประจวบฯ...อ.เมือง...จ.ประจวบฯ....มีเงินเดือนเดือนละ.......38,880......บาท
เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน.....032604084.......ต่อ........-.......... เบอร์ที่บ้าน.........-........... เบอร์มือถือ......0830682305..........
ข้อ 3. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือ
คาเสนอคาประกัน
สมาชิกเลข
ทางานประจาใน
เงินเดือน/
ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน
ที่
ชื่อ – สกุล
ทะเบียนที่
ตาแหน่งและสังกัด
ค่าจ้าง
พร้อมเบอร์โทรที่ติดต่อได้
1 นางสมศรี มาดี
00002 พยาบาลวิชาชีพ/รพ.สสอ. 39,990.สมศรี 0818181818
2 นางสมใจ มีมาก
00003 พยาบาลวิชาชีพ/รพ.สสอ. 39,990.สมใจ 0929292929
3 นางสมจิตร มากเหลือ
00004 พยาบาลวิชาชีพ/รพ.สสอ. 39,990.สมจิตร 0636363636
4 นางสมบูรณ์ มากมี
00005 พยาบาลวิชาชีพ/รพ.สสอ. 39,990.สมบูรณ์ 0858585858
ข้อ 4. กรณีที่ ว งเงิ น กู้ ข องข้ าพเจ้ า มี จ านวน 300,000.- บาท ขึ้ นไป ต้ อ งท าหลั ก ประกัน ความเสี่ ย งเพิ่ ม ตาม
หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอทาหลักประกันความเสี่ยงดังนี้

ใส่วงเงินคาประกัน กรณี กู้ 1,500,000 บาทขึนไป

ทาประกันชีวิตกับบริษัทที่สหกรณ์ฯ จัดหาให้............................. ทาฌาปนกิจสงเคราะห์กับสมาคมที่สหกรณ์ฯ จัดหาให้
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ……….......บาท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด) เป็นจานวน……180…..งวด ตามระเบียบของสหกรณ์ ไม่ต้อง..กรอก..
ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 7. ในการขอกู้ครั้งนี้คู่สมรสของข้าพเจ้า(ถ้ามี)ได้ตกลงที่จะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในหนังสือกู้
ลงชื่อ…..................ดีใจ.................ผู้ขอกู้
- กรณี สมาชิกกู้ ไม่เกิน 1,500,000 บาท ให้ ช่องใดช่องหนึ่ง
(.....นางสาวดีใจ........ใจดี.......)
- กรณี สมาชิกกู้ 1,500,000 บาทขึนไป ให้ ทัง 2 ช่อง
ผู้ก.ู้ ........ดีใจ............

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่....................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้และชี้แจงไว้ในคาขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
 จริง
 ไม่จริง
(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานหรือไม่ ? พร้อมประทับตรายางหน่วยงาน
 มี
 ไม่มี
(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจานวนมากหรือไม่ ?
 มี
 ไม่มี
ลายมือชื่อ.....คมสัน.......ไชยวรรณ์......ตาแหน่ง.....รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรปะจวบฯ.....
(...นายคมสัน....ไชยวรรณ์...)

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เงินค่า
หุ้น
(บาท)

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู้.....................................บาท
จากัด
ต้นเงินกู้คงเหลือ
วงเงินกู้
สามัญ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พิเศษ
(บาท) น/ส กู้
บาท
น/ส กู้
บาท
น/ส กู้ บาท

วงเงินกู้
รวม คงเหลือ
(บาท) (บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ ..........................................................................................................................................
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้าประกัน
จานวนต้นเงินที่จะต้องค้าประกัน.................................................. บาท
ลาดับ
ที่

ชื่อผู้ค้าประกัน

เงินได้
รายเดือน
บาท

จากัดวงเงิน
ค้าประกัน
(บาท)

การค้าประกันรายอื่น
ต้นเงินที่ค้าประกัน
ชื่อผู้กู้
คงเหลือ (บาท)

วงเงินค้าประกัน
คงเหลือ (บาท)

1
2
3
4
หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ .........................................................................................................................................
................................. เจ้าหน้าที่
.........../..................../..............
ผู้กู้.........ดีใจ............

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
หนังสื อเงินกู้สามัญ
เลขที่..........-…...-…….….………
วันที่………………………………
ชื่อผูก้ …
ู้ …………………………………………….………
ข้า พเจ้ า ……………………………………..………….…สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ขจัง หวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ จ ากั ด สมาชิ กเลขทะเบี ย นที่ …..……..……….รั บ ราชการหรื อท างานประจ าใน ต าแหน่ ง
……………………………….…....……………สัง กัด………………………………….……บัตรประจาตัวประชาชน/
บัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานของรัฐเลขที่ ……..……………….……………………...ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่
....................................................................................................... .ขอทาหนังสื อกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อกูน้ ้ ีจะใช้ คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน………….….บาท (……………………..…………………….)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้ า พเจ้า สั ญ ญาว่ า จะส่ ง คื น ต้น เงิ น กู้ พ ร้ อ มดอกเบี้ ยเป็ นงวดรายเดื อ นเท่ า กั น งวดละ (ตัว อัก ษร)
………….….................................................................. อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ (ตัวอักษร)…............................ ต่อปี
รวม (ตัวอักษร)…………………………….....งวด ทั้งนี้ต้ งั แต่งวดประจาเดือน………………………..…….เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงิ นและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึ งกาหนดภายในวันสิ้ นเดื อน
ที่ระบุไว้สาหรับงวดนั้น ๆ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ นที่ ส หกรณ์ จ ะต้อ งเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้แ ล้ว ข้า พเจ้า ยิ น ยอมให้ส หกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หัก จ านวนเงิ น งวดช าระหนี้ ซึ่ งข้า พเจ้า ต้อ งส่ ง ต่ อ สหกรณ์ น้ ัน จากเงิ น ได้ร ายเดื อ นของข้า พเจ้า เพื่ อ ส่ ง ต่ อ
สหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 4. ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ วา่ ด้วยการควบคุมหลักประกันและการ
เรี ยกคืนเงิ นกู้ ข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าหนี้ เงิ นกูข้ องข้าพเจ้า เป็ นอันถึ งกาหนดชาระโดยสิ้ นเชิ งในทันที โดยมิพกั คานึ งถึ ง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้ สินซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินของหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อนายจ้าง พึงจ่ายให้แก่
ข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ผูก้ .ู้ ........ดีใจ............

ข้อ 6. เพื่อเป็ นการประกันชาระหนี้ ข้าพเจ้าได้ให้หลักประกันแก่สหกรณ์ ดังนี้
6.1 เงิ นค่าหุ ้นซึ่ งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ในขณะทาสัญญานี้ และที่จะมีเพิ่มขึ้นภายหลังการกูเ้ งิ นตาม
สัญญาฉบับนี้ โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งต่างหากจากการค้ าประกันอื่น ๆ ด้วย
6.2 หลักทรัพย์ต่อไปนี้
6.2.1 เงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
ประเภท........................... จานวน.........................บาท(...........................................................)
6.3 อสังหาริ มทรัพย์
6.3.1........................................................................................................................................................
6.3.1........................................................................................................................................................
ในกรณี อสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นหลักประกัน บกพร่ อง หรื อเสื่ อมราคาลง ข้าพเจ้ายินยอมนาทรัพย์สินอื่น
เป็ นประกันเพิม่ เติมอีกให้คุม้ จานวนหนี้ที่มีอยูใ่ นทันทีที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบ
6.4 การค้ าประกันโดยสมาชิก
6.4.1 นาย/นาง/นางสาว........................................................................สมาชิกเลขที่.....................
6.4.2 นาย/นาง/นางสาว........................................................................สมาชิกเลขที่.....................
6.4.3 นาย/นาง/นางสาว........................................................................สมาชิกเลขที่.....................
6.4.4 นาย/นาง/นางสาว........................................................................สมาชิกเลขที่.....................
ข้อ 7. ในกรณี ที่มีการจานองที่ดินเป็ นประกันเพื่อการชาระหนี้ ตามสัญญานี้ ถ้าหากมีการบังคับจานองและภายหลัง
จากเอาทรัพย์สินที่จานองขายทอดตลาดได้เงินน้อยกว่าจานองหนี้อนั ผูจ้ านอง และหรื อข้าพเจ้ามีหน้าที่ ที่จะต้องชาระแก่
สหกรณ์ผรู้ ับจานอง หรื อเมื่อสหกรณ์ผรู้ ับจานองเอาทรัพย์สินที่จานองหลุดเป็ นสิ ทธิ และราคาทรัพย์สินที่จานองยังต่ากว่า
หนี้อนั ผูจ้ านอง และหรื อข้าพเจ้าจะต้องชาระเป็ นจานวนเงินเท่าใด ข้าพเจ้ายินยอมรับใช้เงินจานวนที่ขาดนั้น จนครบ
ข้อ 8. ในกรณี ที่การกูเ้ งิ นของข้าพเจ้าเข้าหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ ที่ขา้ พเจ้าต้องจัดทากรมธรรม์ประกันภัยและ
หรื อทาฌาปนกิ จสงเคราะห์ โดยยกประโยชน์ใ ห้แก่ ส หกรณ์ เพื่อเป็ นการประกันการช าระหนี้ อีก ทางหนึ่ ง นั้น เมื่ อ
สหกรณ์ได้ รับเงินตามกรมธรรม์และหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และได้หกั ชาระหนี้ คงค้างแล้ว ให้สหกรณ์จ่ายเงิน
ส่ วนที่ยงั คงเหลืออยูแ่ ก่ขา้ พเจ้าหรื อทายาทของข้าพเจ้าต่อไป
ข้อ 9. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าลาออกจากงานประจา ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และผูค้ ้ าประกันทราบล่วงหน้าเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน พร้ อมแนบหลักฐานแสดงความสามารถในการชาระหนี้ ตามสัญญานี้ ต่อไป หากข้าพเจ้ามิ ได้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในข้อนี้ ให้ถือว่าหนี้เงินกูต้ ามสัญญานี้เป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยสิ้ นเชิง
ข้อ 10. ในกรณี ที่สหกรณ์ ได้แจ้งการผิดสัญญา และได้กาหนดเวลาให้ขา้ พเจ้าแก้ไขการผิดสัญญา เป็ นหนังสื อ
ภายในเวลาที่สหกรณ์ กาหนดแล้ว และข้าพเจ้ามิได้ปฏิบตั ิตามภายในเวลาที่กาหนดนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าหนี้ ของ
ข้าพเจ้าเป็ นอันถึ งกาหนดชาระคืนโดยสิ้ นเชิ งในทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเหตุการณ์ ผ่อนเวลาหรื อการผ่อนผันใด ๆ ที่
สหกรณ์ยอมให้แก่ขา้ พเจ้ามาเป็ นข้อต่อสู ้ในเหตุผดิ นัด หรื อเหตุผดิ สัญญา
ข้อ 11. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดย
ทันทีถา้ ข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนิ นคดี เกี่ ยวกับหนี้ สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมี
ภูมิลาเนาตามที่ระบุไว้ในหนังสื อนี้ทุกประการ
ผูก้ .ู้ ........ดีใจ............

ข้อ 12 หากมีการฟ้ องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่
ศาลจังหวัด
หนังสื อกูน้ ้ ีทาไว้ ณ วันที่ซ่ ึ งระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ…………ดีใจ……..………. ผูก้ ู้
(…นางสาวดีใจ…ใจดี.........)
ลงชื่อ.....สุ ดสวย.....มากมี..............พยาน
(..นางสาวสุ ดสวย...มากมี...)
ลงชื่อ........ใจบุญ..........เลิศลา้ ....... พยาน
(...นางสาวใจบุญ....เลิศลา้ ...)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้ เฉพาะกรณีทผี่ ้ กู ้ มู ีค่ ูสมรส)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
วันที่………………………………
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………..………..…เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง/นางสาว……...…………………
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง/นางสาว…………………………………………...กูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ตามหนังสื อกูส้ ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส

ถ้ ามีคู่สมรส ลงลายมือชื่อ
ถ้ าไม่ มี เว้นว่าง ไว้
กรณีนี้ ผู้ก้มู ีคู่สมรส

……………บุญมี……………คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
……………ดีใจ...................ผูก้ ู้

ข้าพเจ้า………………………………………………..ได้รับเงินกูจ้ านวน…………………………………บาท
(………………………………………………………..) ตามหนังสื อกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
……….........ดีใจ..................….ผูร้ ับเงิน
…………………………………..เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
…………………………………..เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสัญญากู้
ผูก้ .ู้ ........ดีใจ............

การรับเงินกู้
 กรณีผ้ กู ้ ูรับเช็ คเพือ่ ชาระหนีส้ ถาบันการเงินอื่น ๆ (..................................................)
ข้าพเจ้า......................................................................ได้รับเงินกู้ จานวนเงิน....................................................บาท
(.....................................................................................) ตามหนังสื อกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว เมื่อ วันที่..........................

กรณีผู้ก้ชู าระ ธนาคารอืน่ ให้ ลงลายมือชื่อ
ถ้ าไม่ ชาระ ให้ เว้ นว่ าง ไว้

(ลงชื่อ)...................................................ผูก้ /ู้ ผูร้ ับเงิน
(...................................................)
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)

 กรณีผ้ กู ้ ใู ห้ โอนเข้ าบัญชี ธนาคาร

ข้าพเจ้าผูก้ ไู้ ม่สามารถรับเงินกูด้ ว้ ยตนเองได้จึงขอให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุ งไทย
เลขที่บญั ชี.........................................ชื่อบัญชี................................................................สาขา.............................................
ประเภทออมทรัพย์ จานวนเงินกู.้ .....................บาท (...........................................................................) หัก เข้าทุนเรื อนหุน้
....................บาท หัก หนี้ เงินกูส้ ามัญสัญญาเก่าพร้อมดอกเบี้ย.............................บาท หัก หนี้ เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นพร้อมดอกเบี้ย
.........................บาท หัก ประกันชีวติ .............................บาทโดยให้ถือเอาวันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็ นวันที่ขา้ พเจ้า
ได้รับเงินกู้ จานวนเงินคงเหลือ.......................บาท (............................................................................................................)
กรุ ณาแนบสาเนาสมุดคู่ฝากตามที่ท่านแจ้งโอนเงินเข้า
หน้าที่มีชื่อบัญชี และ เลขที่บญั ชีมาพร้อมสัญญานี้

(ลงชื่อ).....................ดีใจ.......................ผูก้ /ู้ ผูร้ ับเงิน
(…….นางสาวดีใจ…ใจดี...........)

 กรณีผ้ กู ้ มู อบอานาจให้ ผ้ ูอน
ื่ รับเงินกู้แทน

ข้าพเจ้าผูก้ ไู้ ม่สามารถมารับเงินกูด้ ว้ ยตนเองได้ จึงมอบอานาจให้นาย/นาง/นางสาว..........................................
ตาแหน่ง................................................สังกัด...................................เป็ นผูร้ ับมอบเงินกูต้ ามหนังสื อกูน้ ้ ีจากสหกรณ์แทน
ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอม ผูกพันตนเป็ นลูกหนี้ต่อสหกรณ์วนั ที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่ผรู ้ ับมอบอานาจเป็ นต้นไป
.....................................................ผูม้ อบอานาจ
คาเตือน
.....................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
กรณีมอบอานาจขอให้ ส่งสาเนาบัตร
....................................................พยาน
ข้ าราชการ/บัตรประชาชนพร้ อมรับรอง
(...................................................)
สาเนาของผู้มอบ และผู้รับมอบอานาจ
....................................................พยาน
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
(...................................................)
ข้าพเจ้า......................................................................ได้รับเงิน จานวน.........................................................บาท
(...............................................................) ตามหนังสื อกูน้ ้ ี ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว เมื่อ วันที่ ............................................
(ลงชื่อ)..............................................ผูร้ ับเงิน
(............................................)
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน
............/............/............
ผูก้ .ู้ ........ดีใจ............

หนังสื อให้ คายินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าจ้ าง หรือบานาญ หรือเงินอืน่ ใด
ให้ แก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากัด เป็ นอันดับแรก

หนังสือยินยอมหักเงิน
ผู้ก้จู ดั ทา 3 ชุด

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
วันที่………………………………
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ...................ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่
...................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................ตาบล/แขวง...............................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................โทรศัพท์.................................รับราชการหรื อทางาน
ประจาในตาแหน่ ง..............................................................สังกัด.....................................................และเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด เลขทะเบียนสมาชิ กที่...........................มีความประสงค์ให้
ส่ วนราชการหักเงิน และส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้กบั ต้นสังกัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ ้น หรื อเงินอื่น แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่น
ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงิ นบาเหน็จหรื อ
เงิ น อื่ น ใดที่ ข ้า พเจ้า พึ ง ได้รั บ จากทางราชการตามข้อ 1 ตามจ านวนที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ได้แจ้งและส่ งเงิ นจานวนนั้นให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญหรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดตามข้อ 2 เมื่อได้หกั ชาระ
หนี้ แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิ นดังกล่าวส่ งชาระหนี้ ให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือนตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คายินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ หรื อพ้นภาระ
หนี้ สิ น ที่ ข ้า พเจ้า มี ต่ อ สหกรณ์ เว้น แต่ จ ะได้รั บ ค ายิ น ยอมเป็ นหนัง สื อ จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานอื่น
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัด มีอานาจหักเงินเดื อน ค่าจ้าง หรื อเงิ น
บาเหน็จ หรื อเงิ นอื่ นใดในลักษณะเดี ยวกัน ที่ ขา้ พเจ้ามี สิทธิ จะได้รับจากทางราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ น้ หรื อเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ผูก้ .ู้ ........ดีใจ............

ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถื อปฏิ บตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุก
ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่ วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อนี้ ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับหนึ่ งเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่
ฉบับที่ สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และฉบับที่ สามให้ไว้กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ จากัด
ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว

ลงชื่อ…………ดีใจ……..………. ผูใ้ ห้คายินยอม/ผูก้ ู้
(…นางสาวดีใจ…ใจดี.........)
ลงชื่อ.....สุ ดสวย.....มากมี..............พยาน
(..นางสาวสุ ดสวย...มากมี...)
ลงชื่อ........ใจบุญ..........เลิศลา้ ....... พยาน
(...นางสาวใจบุญ....เลิศลา้ ...)

หมายเหตุ พยานต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ฯ ทีป่ ฏิบัติงานในหน่ วยงานเดียวกัน 2 คน

ผูก้ .ู้ ........ดีใจ............

หนังสือคา้ ประกัน
จัดทา

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
หนังสื อคา้ ประกันเงินกู้สามัญ

1 คน

3 ชุด

เลขที่..........-…...-…….…..……
วันที่……………………………

ข้าพเจ้า…………………………………….…………สมาชิกเลขทะเบียนที่…….…….………อายุ…..………ปี
บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานของรัฐ เลขที่........................................................................
ตาแหน่ง…………………………...……….…..……สังกัด…….……………...……….… เงินเดือน.......................บาท
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่………….….หมู่ที่.….….ตรอก/ซอย.….................................ถนน...............................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศัพท์................................ขอทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อค้ าประกันนี้จะใช้ คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว……………….…………….……… (ต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ) กูเ้ งินจากสหกรณ์
และได้รับเงินกูจ้ านวน..........................บาท (........................................................................................) ไปเรี ยบร้อยแล้ว
โดยมีหนังสื อกูเ้ งิน เลขที่...........-......-……..…..…ลงวันที่……………………………...เป็ นหลักฐานการกู้ ซึ่ งข้าพเจ้าได้
ทราบรายละเอียดการกูเ้ งินระหว่างสหกรณ์กบั ผูก้ ทู้ ้ งั หมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้ดงั กล่าว
ข้อ 2. ถ้าผูก้ ู้ผิดนัดชาระหนี้ ต่อสหกรณ์ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ แทนสาหรั บหนี้ เงิ นกู้สามัญตาม ข้อ 1
จานวน...............................บาท (.............................................................................. ) รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าสิ นไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ รายนี้
ข้อ 3. เมื่อผูก้ ผู้ ดิ นัดชาระหนี้ ให้สหกรณ์มีหนังสื อบอกกล่าวแก่ขา้ พเจ้า ณ บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..............
ตรอก/ซอย.…...................................ถนน...................................................ตาบล/แขวง.....................................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณี ย.์ ......................หรื อตามที่ขา้ พเจ้าได้แจ้ง
เปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้อ 4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ขา้ พเจ้าไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนังสื อ
บอกกล่ าว ณ สถานที่ ตาม ข้อ 3. ข้าพเจ้ามิ อาจปฏิ เสธหรื อโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสื อบอกกล่ าวยังไปไม่ถึงหรื อสหกรณ์
ยังไม่มีหนังสื อบอกกล่าวข้าพเจ้า
ข้อ 5. เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่ง
หนังสื อบอกกล่าวให้ขา้ พเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชา
หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิ นเดือน เงิ นบานาญ เงินบาเหน็จ หรื อเงินได้อื่นๆ ที่ขา้ พเจ้าได้รับจากทางราชการหรื อจากสหกรณ์
หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ ต่อสหกรณ์รวมทั้งยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิ ยึดหน่วงทรัพย์สินใดๆ ที่ขา้ พเจ้า
พึงได้รับจากสหกรณ์ ได้แก่ เงินค่าหุ น้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก และเงินอื่นๆ ซี่ งอยูใ่ นการครอบครองของสหกรณ์
ไว้เพื่อรอการชาระหนี้ หรื อเพื่อใช้ชาระหนี้แทนผูก้ ไู้ ด้อีกด้วย
ผูค้ ้ าประกัน.............สมศรี................

ข้อ 6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถดาเนิ นการให้หน่วยงานหักเงินชาระหนี้ แทนลูกหนี้ ได้ตาม ข้อ 5.ไม่วา่ กรณี
ใดๆ หรื อหักเงิ นได้ไม่ครบจานวนที่ตอ้ งชาระ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะนาเงิ นมาชาระหนี้ ให้สหกรณ์ ภายในเวลาที่สหกรณ์
กาหนด
การทาหนังสื อค้ าประกันฉบับนี้ขา้ พเจ้าพิจารณาไตร่ ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็ นผูค้ ้ าประกัน ทราบและ
เข้าใจดี แล้วว่าต้องรับผิดต่อสหกรณ์ในฐานะเป็ นผูค้ ้ าประกัน ถ้าผูก้ ูผ้ ิดนัดชาระหนี้ ดังนั้นเพื่อเป็ นหลักฐานจึงลงลายมือ
ชื่อพร้อมกับพยานไว้เป็ นหลักฐาน
หนังสื อค้ าประกันนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ ข้อความตรงกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ สาหรับฉบับนี้ผเู ้ ก็บรักษา คือ
สหกรณ์
ผูก้ ู้
ผูค้ ้ าประกัน
ลงชื่อ……......…สมศรี …...…….. ผูค้ ้ าประกัน
(…นางสมศรี …………มาดี….)
ลงชื่อ.........สุ ดสวย.....มากมี......... พยาน
(..นางสาวสุ ดสวย...มากมี...)
ลงชื่อ........ใจบุญ..........เลิศลา้ ....... พยาน
(...นางสาวใจบุญ....เลิศลา้ ...)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้ เฉพาะกรณีทผี่ ้ คู า้ ประกันมีค่ ูสมรส)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด

วันที่…………….……………………
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………..…….….…….เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง/นางสาว ………………………….
ได้ยินยอมให้คู่ ส มรสของข้า พเจ้า ทาหนังสื อค้ าประกันเงิ นกู้ฉ บับนี้ ใ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ ออมทรั พ ย์สาธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ตามหนังสื อค้ าประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี้ได้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

ถ้ ามีคู่สมรส ลงลายมือชื่อ
ถ้ าไม่ มี เว้ นว่ าง ไว้
กรณีนี้ สมศรี ไม่ มีคู่สมรส

ลงชื่อ…………...…………………….….คู่สมรสของผูค้ ้ าประกัน
(……………………………..…….)
ลงชื่อ…………...…………………….….ผูค้ ้ าประกัน
(……………………………..…….)

ผูค้ ้ าประกัน.............สมศรี................

