
แบบ ส.1 
                                               สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภมูิ จ ากดั 

 

ค าขอกูเ้งนิกูส้ามญั                             

                                                                                    เขยีนที…่……………………………………………..................... 

                                                                วนัที…่……………………………………………… 

เรียน   คณะกรรมการเงนิกูส้ามญัสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภมูิ  จ ากดั 

            ขา้พเจา้………………………………………………………………………(ผูกู้)้ อาย.ุ...................ปี สมาชกิเลขทะเบยีนที.่................... 

เป็น  ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า   เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์ พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

 ขา้ราชการบ านาญ  อืน่ ๆ......................................................ต าแหน่ง................................................................................................ 

สงักดั..........................................................เงนิเดอืน.............................................บาท ทีอ่ยู่ปจัจบุนัเลขที ่.........................หมู่ที ่..............

ต าบล...............................................อ าเภอ...............................................จงัหวดั................................โทรศพัท ์............................................. 

ขา้พเจา้   ไม่มคู่ีสมรส    มคู่ีสมรส ชื่อ-นามสกลุ...................................................................... 

1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิกูส้ามญั 

   เงนิกูส้ามญั     จ านวน...........................................บาท (.......................................................................)  

   เงนิกูส้ามญั (ไม่เกนิมลูค่าหุน้) จ านวน...........................................บาท (.......................................................................)  

2. เพือ่น าไปใชต้ามวตัถปุระสงค ์  ดงันี้ 

2.1 เพือ่การใชจ่้ายในครวัเรอืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง   ไดแ้ก่ 

  จดัการเกี่ยวกบับา้นทีอ่ยู่อาศยัหรอืซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศยั   จดัหาสิง่จ าเป็นส  าหรบัครอบครวั 

  อปุการะเลี้ยงดูบตุรและบคุคลในครอบครวั    รกัษาพยาบาลบคุคลในครอบครวั 

  การศึกษาบตุร                                  ซื้อสนิทรพัย ์

  ปลดเปลื้องหนี้สนิของครวัเรอืน     ลงทนุประกอบอาชพี 

  (อืน่ ๆ ระบ)ุ .........................................................................................  

ใหแ้นบเอกสารประกอบการพจิารณาตามวตัถปุระสงคท์ี่ขอกูด้ว้ย 

       2.2   เพือ่ช าระหนี้สหกรณ ์  จ านวน.....................สญัญา 

หนงัสอืกูท้ี.่.........................ลงวนัที.่.........................................งวดที.่..................ตน้เงนิ...........................................................บาท 

หนงัสอืกูท้ี.่.........................ลงวนัที.่.........................................งวดที.่..................ตน้เงนิ...........................................................บาท 

3. ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั  ดงันี้ 

3.1 อสงัหารมิทรพัย ์ดงันี้ 

หลกัประกนั เนื้อทีด่นิ ราคาประเมนิ 
ผูถ้อืกรรมสทิธิ์ 

ทีด่นิเลขที ่ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ไร่ งาน ตารางวา จ านวนเงนิ วนัทีป่ระเมนิ 

          

          

3.2 สมาชกิค า้ประกนั  จ านวน.........................คน   ไดแ้ก่ 

    (1) ชื่อ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดอืน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที ่...............หมู่ที ่........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

   ( 2) ชื่อ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดอืน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที ่...............หมู่ที ่........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

    
 

เอกสารประกอบค าขอกู ้

1. สลปิเงนิเดอืน ๆ ลา่สุด 

1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 

2. เอกสารอืน่ ๆ ตามวตัถปุระสงคใ์นการกู ้

รบัที่................../................................... 

วนัที่................./.................../................. 

เวลา........................................................ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการเงนิกูส้ามญั 

ครัง้ที.่......./...........วนัที…่.…/……..…/……… 

อนุมตั…ิ…………………………………บาท 
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(3) ชื่อ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดอืน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที ่...............หมู่ที ่........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

   (4) ชื่อ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดอืน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที ่...............หมู่ที ่........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

   (5) ชื่อ...............................................................เลขทะเบยีน................. สงักดั........................................... 

เงนิเดอืน…………….…………บาท  อยู่บา้นเลขที ่...............หมู่ที ่........................ต าบล...................................อ าเภอ...........................................

จงัหวดั................................โทรศพัท ์........................................... 

    3.3 ท าประกนักบับรษิทัประกนั ดงันี้ 
  บรษิทั................................................................................   ทนุประกนั............................................................ บาท 

4. ขา้พเจา้จะส่งคนืตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยในอตัราตามทีส่หกรณก์ าหนดใหแ้ก่สหกรณเ์ป็นรายงวดรายเดอืนภายในวนัสิ้นเดอืน ดงันี้ 

 แบบสหกรณ ์ตน้เงนิ (ยงัไม่รวมดอกเบี้ย) เท่ากนัทกุงวด ๆ ละ .........................................บาท    จ านวน....................งวด 

 แบบธนาคาร ตน้เงนิและดอกเบี้ยเท่ากนัทกุงวด จ านวนเงนิ................................................บาท  จ านวน.....................งวด 

5. ขา้พเจา้ตอ้งถอืเงนิหุน้เพิม่ตามสดัส่วนของวงเงนิกู ้ จ านวน...........................................บาท ข  าระคร ัง้เดยีวโดยหกัจากเงนิกู ้ 

6.    ขา้พเจา้ขอท าแผนการช าระหนี้ ดงันี้ (ส าหรบัผูกู้ท้ีม่อีายุ 57 ปีขึ้นไป) 

  เงนิบ  านาญ เดอืนละ..................................บาท  บ  าเหน็จรายเดอืน ๆ ละ.............................................บาท 
  บ  าเหน็จตกทอด (หกัส่วนทีไ่ดร้บัไปแลว้) จ านวน............................................................บาท 

  เงนิในบญัชเีงนิฝากสหกรณ ์ เลขทีบ่ญัชี.........................................................................   

7.   ขา้พเจา้ประสงคข์อรบัเงนิกูโ้ดย     เงนิสด     โอนเขา้บญัชเีงนิฝากสหกรณ ์เลขที.่............................................................  

     โอนเขา้บญัชเีงนิฝากธนาคารกรุงไทย เลขที.่................................................................ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนทางวนิยัต่าง ๆ หรอืเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนคนไรค้วามสามารถ  

หรอืบคุคลลม้ละลาย และขา้พเจา้ยนิยอมปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีส่หกรณก์ าหนดทกุประการ 
 

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

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

ความเหน็เจา้หนา้ที ่

ไดว้เิคราะหค์ าขอกูถ้กูตอ้งตามระเบยีบหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขต่างๆ 

แลว้เหน็สมควร อนุมตัใิหกู้เ้งนิจ านวน......................................บาท 

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

     หกัช าระ  (ณ วนัวเิคราะหข์อ้มลู) 

     หนี้ เดมิ .......................................................................บาท 

     ซื้อเงนิหุน้............%  ...................................................บาท 

      เบี้ยประกนั.................................................................บาท 

      ..................................................................................บาท 

     เงนิสดคงเหลอื.............................................................บาท 
 

         (ลงชื่อ)...................................................เจา้หนา้ทีส่นิเชื่อ 

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

         (ลงชื่อ)...............................................หวัหนา้ฝ่ายสนิเชื่อ 

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

         (ลงชื่อ)...............................................ผูจ้ดัการ 

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

ความเหน็ของผูม้ีอ านาจพจิารณา 

(   ) อนุมตัใิหกู้จ้  านวนเงนิ.....................................................บาท 

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

(   ) ไม่อนุมตั ิ  เพราะ .............................................................. 

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

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

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

     

       (ลงชื่อ).....................................ประธานกรรมการเงนิกูส้ามญั 

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

       (ลงชื่อ).............................................กรรมการเงนิกูส้ามญั 

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

       (ลงชื่อ)................................กรรมการ/เลขานุการเงนิกูส้ามญั 

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



  
 
 
 
                                                                                                                           แบบ ส.2 

หนงัสอืกูเ้งนิกูส้ามญั 
 

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

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

 

 ขา้พเจา้......................................................................สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั  เลขทะเบยีนที.่.................. 

อายุ.................ปี  บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่---- ต าแหน่ง......................................................

สงักดั...................................................อยู่บา้นเลขที.่...............หมู่ที.่..............ถนน......................ต าบล.........................อ าเภอ..........................

จงัหวดั ................................... ขอท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต่้อ สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั ซึง่ต่อไปนี้ในหนงัสอืนี้ เรยีกว่า “สหกรณ”์    

เพือ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี้   

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

และขา้พเจา้ไดร้บัเงนิจ านวนดงักลา่วถกูตอ้งแลว้   

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะส่งคนืตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ ......................ต่อปี   ใหแ้ก่สหกรณเ์ป็นงวดรายเดอืนทกุเดอืน

ภายในสิ้นเดอืน แบบ...........................................งวดละ....................................บาท (.....................................................................................) 

รวม.......................งวด ต ัง้แต่เดอืนถดัจากเดอืนทีไ่ดร้บัเงนิกูส้ามญัเป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระหนี้ เสร็จสิ้น 

 ในกรณีทีม่เีหตจุ  าเป็นทีส่หกรณจ์ะตอ้งเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยเงนิกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณเ์ปลีย่นแปลงอตัราดอกเบี้ยได ้

ตามทีเ่หน็สมควรเมือ่ใดก็ได ้ท ัง้นี้สหกรณไ์ม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้ 

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะน าเงนิกูไ้ปใชต้ามวตัถปุระสงคใ์นค าขอกูเ้ท่านัน้ 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้น่วยงานตน้สงักดัของขา้พเจา้หกัเงนิไดร้ายเดอืนและเงนิอืน่ ๆ ทีข่า้พเจา้พงึไดร้บัจากหน่วยงานตน้สงักดัส่ง

ช าระหนี้ใหส้หกรณ ์ตามจ านวนเงนิงวดช าระหนี่ตามขอ้ 2. และขอ้ 5. 

ขอ้ 5. หากขา้พเจา้ขาดสมาชกิภาพตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์หรอืพน้จากต าแหน่งหนา้ทีใ่นหน่วยงานตน้สงักดัโดยไม่มเีงนิบ  านาญ  

หรอืผดิสญัญานี้ขอ้หนึ่งขอ้ใดก็ด ีหรอืถกูเรยีกคนืเงนิกู ้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหถ้อืว่าเงนิกูท้ีไ่ดร้บัไปจากสหกรณน์ี้ เป็นอนัถงึก าหนดส่งคนืโดยสิ้นเชงิ 

ขา้พเจา้จะช าระท ัง้ตน้เงนิและดอกเบี้ยในทนัทโีดยมพิกัค านึงถงึก าหนดเวลาทีต่กลงไวต้ามขอ้ 2. 

 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหนี้สนิใหเ้สร็จสิ้นตามทีก่ลา่วในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิเดอืน เงนิบ  านาญ เงนิบ  าเหน็จ 

เงนิกองทนุบ  าเหน็จบ านาญขา้ราชการ เงนิกองทนุส  ารองเลี้ยงชพี เงนิหุน้ เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื หรอืเงนิอืน่ใดทีส่หกรณ ์และหน่วยงานตน้สงักดั

จะพงึจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ หกัเงนิดงักลา่วช าระหนี้ต่อสหกรณใ์หเ้สร็จสิ้นไดท้นัที 

 ขอ้ 6. เพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกูด้งักลา่วในขอ้ 1. ขา้พเจา้ยนิยอมใชม้ลูค่าเงนิหุน้ของขา้พเจา้ทีม่อียู่ในสหกรณข์ณะนี้ และมลูค่าเงนิหุน้

ทีจ่ะมขีึ้นในอนาคตนัน้ ใหส้หกรณใ์ชว้ธิหีกักลบลบหนี้ เตม็จ านวนกบัมลูค่าหุน้ทีต่อ้งจ่ายใหข้า้พเจา้ไดก่้อนทนัที 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสอืกูน้ี้ โดยตลอดแลว้เหน็ว่าถกูตอ้ง จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส  าคญัต่อหนา้พยาน  

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

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

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

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

                                                                               ต าแหน่ง.............................................สมาชกิเลขทะเบยีนที.่.............. 

                                                                             (ลงชื่อ).........................................................เจา้หนา้ทีส่หกรณ/์ผูเ้ขยีน 

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

                                                                                      

หมายเหต ุ
1. เจา้หนา้ที่สหกรณ์จะเป็นผูก้รอกรายละเอยีดในหนังสอืกู ้

เงนิสามญั 

2. ใหผู้ป้ระสานงานสหกรณ์ประจ าหน่วยงาน หรือสมาชิกใน

หน่วยงานเป็นพยานลายมือช่ือผูกู้ ้  ยกเวน้ผูค้ ้าประกนั       

เป็นพยานไม่ได ้

3. เงนิกูต้ามหนังสอืกูน้ี้อาจมีผลผูกพนัใหคู้่สมรสเป็นลูกหน้ี

ร่วมกนักบัผูกู้ต้าม มาตรา 1490 ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์

 

 

1.หนงัสอืค า้ประกนัที…่…..........……ชื่อผูค้ า้ประกนั…......................................………………  3.หนงัสอืค า้ประกนัที…่…..........……ชื่อผูค้ า้ประกนั….................................……………… 

2.หนงัสอืค า้ประกนัที…่…..........……ชื่อผูค้ า้ประกนั…......................................………………  4.หนงัสอืค า้ประกนัที…่…..........……ชื่อผูค้ า้ประกนั….................................……………… 

หลกัประกนัอย่างอืน่…………………………………………………………………….....................................................................................................................................................……… 

 

เลขที…่………/..............… 



 

 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีผูกู้ม้คู่ีสมรสแลว้) 

                                                    

                                                                               เขยีนที…่……………………………………………………. 

                                          วนัที…่………………………………………………. 

 

 ขา้พเจา้นาย/นาง………………………………… ...………….เป็นคู่สมรสของของ นาย/นาง……………………………………………………… 

ไดย้นิยอมใหน้าย/นาง………….………………………………… .......................………….กูเ้งนิของสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภมู ิจ ากดั 

ตามหนงัสอืกูข้า้งตน้ 

  

      ......................................................สาม/ีภรรยา 

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

 
      ......................................................พยาน/สมาชกิผูกู้ ้

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       แบบ ส.3 
 
            

สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภมิู จ ากดั 

     หนังสอืค ้าประกนัเงนิกูส้ามญั 

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

                     วนัที…่………………………………………… 
 

 ขา้พเจา้………………………………..…………………………สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั  เลขทะเบยีนที่...................... 

อายุ..................ปี  บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่ ----  ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบทา้ยหนงัสอืนี้ 

เป็น ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจ า  เจา้หนา้ทีส่หกรณ ์ พนกังานราชการ  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข  ผูร้บับ  านาญ อืน่ๆ (ระบ)ุ........................... 

ต าแหน่ง................................................. เงนิเดอืน.................................บาท  รายไดอ้ืน่..................................บาท  สงักดัโรงพยาบาลชยัภูม ิ 

กลุม่งาน/หอผูป่้วย.......................................................... ทีอ่ยู่ปจัจบุนั เลขที.่.......................... หมู่บา้น........................................... หมู่ที.่........

ถนน....................................ต าบล........................................ อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................โทรศพัท.์...............................

ขอใหส้ญัญาไวก้บัสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภูม ิจ ากดั ซึง่ต่อไปนี้ในหนงัสอืค า้ประกนัเงนิกูฉ้บบันี้ เรยีกว่า “สหกรณ”์ โดยมขีอ้ตกลงดงันี้ 

ขอ้ 1. ตามที ่นาย/นาง/น.ส.........................................................................(ต่อไปเรยีกว่า “ผูกู้”้) กูเ้งนิจากสหกรณแ์ละไดร้บัเงนิกู ้

จ  านวน...........................................บาท (........................................................................) ไปเรยีบรอ้ยแลว้  อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ.............ต่อปี                                 

ก าหนดช าระคนืเป็นงวด ๆ ละ .............................................บาท  (.......................................................................) รวมท ัง้หมด.................งวด 

ในแต่ละงวดตอ้งช าระภายในวนัสิ้นเดอืนของทกุเดอืน เริ่มช าระงวดแรกภายในวนัที่.............เดอืน.......................................พ.ศ.......................... 

โดยมหีนงัสอืกูเ้งนิเลขที.่.............../.................ลงวนัที.่...........เดอืน....................................พ.ศ. ...............เป็นหลกัฐานการกู ้ซึง่ขา้พเจา้ไดท้ราบ

รายละเอยีดการกูเ้งนิระหว่างสหกรณก์บัผูกู้ท้ ัง้หมดแลว้และขา้พเจา้ตกลงเป้นผูค้  า้ประกนัหนี้ดงักลา่ว 

 ขอ้ 2. ถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหนี้ต่อสหกรณ ์ขา้พเจา้ยอมรบัผดิช าระหนี้แทนส าหรบัหนี้ เงนิกูต้าม ขอ้ 1. จ านวนทีค่า้งช าระรวมท ัง้ดอกเบี้ย

และค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณแ์ห่งหนี้รายนี้ 

 ขอ้ 3. เมือ่ผูกู้ผ้ดินดัช าระหนี้ ใหส้หกรณม์หีนงัสอืบอกกลา่วแก่ขา้พเจา้  ณ  บา้นเลขที่.................หมู่ที.่..........หมู่บา้น.........................

ถนน.......................ต าบล............................................อ าเภอ........................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์...................... 

หรอืตามทีข่า้พเจา้ไดแ้จง้เปลีย่นแปลงใหส้หกรณท์ราบภายหลงั 

 ขอ้ 4. ถา้มกีารเปลีย่นแปลงสถานทีบ่อกกลา่วโดยทีข่า้พเจา้ไม่แจง้ใหส้หกรณท์ราบ หากสหกรณไ์ดม้หีนงัสอืบอกกลา่ว ณ สถานทีต่าม

ขอ้ 3. ขา้พเจา้มอิาจปฏเิสธหรอืโตแ้ยง้ใด ๆ ว่าหนงัสอืบอกกลา่วยงัไปไม่ถงึ หรอืสหกรณย์งัไม่มหีนงัสอืบอกกลา่วขา้พเจา้ 

 ขอ้ 5. เมือ่สหกรณไ์ดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบว่า ขา้พเจา้ตอ้งช าระหนี้ใหแ้ก่สหกรณแ์ทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืเจา้หนา้ที่

ผูจ่้ายเงนิเดอืน เงนิบ  านาญ เงนิบ  าเหน็จ หรอืเงนิไดอ้ืน่ ๆ หกัเงนิไดด้งักลา่วของขา้พเจา้เพือ่ส่งต่อสหกรณ ์รวมท ัง้ยนิยอมใหส้หกรณใ์ชส้ทิธ ิ   

ยดึหน่วงทรพัยส์นิใด ๆ ทีข่า้พเจา้พงึไดร้บัจากสหกรณ ์ไดแ้ก่ เงนิหุน้ เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื เงนิฝากและเงนิอืน่ ๆ ซึง่อยู่ในการครอบครอง  

ของสหกรณไ์วเ้พือ่รอการช าระหนี้ หรอืเพือ่ใชช้  าระหนี้แทนผูกู้ ้

             ขอ้ 6. ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่สามารถด าเนินการใหห้น่วยงานหกัเงนิช าระหนี้แทนลูกหนี้ไดต้ามขอ้ 5. ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรอืหกัเงนิได ้   

ไม่ครบจ านวนทีต่อ้งช าระ ขา้พเจา้ตกลงว่าจะน าเงนิมาช าระหนี้ใหส้หกรณภ์ายในระยะเวลาทีส่หกรณก์ าหนด 

             การท  าหนงัสอืค า้ประกนัฉบบันี้ขา้พเจา้พจิารณาไตร่ตรองโดยรอบครอบและสมคัรใจเป็นผูค้  า้ประกนัทราบและเขา้ใจดแีลว้ว่าตอ้งรบั

ผดิต่อสหกรณใ์นฐานะเป็นผูค้  า้ประกนัถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหนี้ ดงันัน้  เพือ่เป็นหลกัฐานจงึไดล้งลายมอืชื่อพรอ้มกบัพยานไวเ้ป็นหลกัฐาน   

                           

                                                                     ......................................................................ผูค้  า้ประกนั 

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

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

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

                                                                                                        ต าแหน่ง........................................... สมาชกิเลขทะเบยีน............ 

        

     เลขที่ .................../..................... 

ช่ือผูกู้.้.................................................  

หมายเหต ุ
1. โปรดกรอกขอ้มลูใหถู้กตอ้งครบถว้น ยกเวน้ ไม่ตอ้งลงวนัที่และไม่

ตอ้งกรอกขอ้ความในขอ้ 1.  

2. ใหผู้ป้ระสานงานสหกรณ์หน่วยงานตน้สงักดัหรือสมาชกิในหน่วยงานลง

ลายมอืชื่อพยาน ผูค้ า้ประกนั(หา้มผูกู้เ้ป็นพยานผูค้ ้าประกนั)  

3. สหกรณ์จะเก็บรกัษาหนงัสอืค า้ประกนัไว ้1 ฉบบั 

และมอบใหผู้ค้ า้ประกนัเก็บไว ้1 ฉบบั 



 

 
ค ายนิยอมของคู่สมรส 

  (ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ค้  า้ประกนัมคู่ีสมรส) 
 

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

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

 ขา้พเจา้นาย/นาง................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง............................................................... 

ไดย้นิยอมใหน้าย/นาง......................................................................เป็นผูค้ า้ประกนัต่อสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลชยัภมู ิจ ากดั  

ไดต้ามหนงัสอืค า้ประกนัขา้งตน้น้ี 

      ......................................................สาม/ีภรรยา 

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

 
      ......................................................พยาน/สมาชกิผูค้ า้ประกนั 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


