
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 

โครงกำรพิเศษเพื่อกำรศึกษำของสมำชิก 
 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด 

 ด้วยข้าพเจ้า                       สมาชิกเลขที่                        

ต าแหน่ง                                 กลุ่มงาน/ตึกผู้ป่วย                   เบอร์โทรตึก             .                                                                

เบอร์มือถือ                                     ยื่นขอกู้เงินสามัญ จ านวน                                  บาท           

( กู้ได้ไม่เกิน  200,000 บำท ช ำระไม่เกิน 60 งวด) 

     
                              ลายมือชื่อ                                 ผู้ขอกู้ 

       (                                                 ) 

 
 

 

1. ส าเนาบัตรประชาชนผู้กู้ 1 ชุด คู่สมรส 1 ชุด   2. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 1 ชุด พร้อมคู่สมรส 1 ชุด   

3. ส าเนาใบส าคัญการสมรสผู้กู้ หรือ ส าเนาส าคัญการหย่าของผู้กู้  หรือ ส าเนาใบมรณบัตร 1 ชุด 

4. สลิปเงินเดือน , สลิปค่าตอบแทน(โอที) ของผู้กู้ย้อนหลัง 1 เดือน) 

5. เอกสารเช็คเครดิตบูโร (สามารถยื่นขอเอกสารได้ที่ ธ.กรุงไทย ธ.ธนชาติ) 

6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ต้องประทับตราสถานศึกษา) 

7. ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ค  ำ พร้อมคู่สมรส 1 ชุด  8. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ค  ำ 1 ชุด พร้อมคู่สมรส 1 ชุด   

9. ส าเนาใบส าคัญการสมรสผู้ค  ำ 1 ชุด หรือ ส าเนาส าคัญการหย่าของผู้ค  ำ 1 ชุด หรือ ส าเนาใบมรณบัตร 1 ชุด 

10. สลิปเงินเดือน , สลิปค่าตอบแทน(โอที) ของผู้ค  ำย้อนหลัง 1 เดือน) 

 

 

 

 

ล ำดับที.่....................................................... 

จ ำนวนเงินที่อนุมัติ..................................... 

ว/ด/ป ที่อนุมัติ........................................... 

หลักฐำนประกอบกำรขอกู้เงิน 
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Typewriter
โครงการเพื่่อการศึกษาของสมาชิก



 ล าดับที่รับ................................................                                                                                   หนังสือสัญญากู้ที่................................. 
 วันท่ี..........................................................                                                                                  วันท่ี......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                   

                                                                                                  
                                                                                                  

 

                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสกลนคร จ ำกัด          
                                                                                 ค ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญ                    
                                                                                   

 
สถานท่ี.................................................................................................                                                                                     
วันท่ี...............เดือน...........................................พ.ศ.............................. 

 
        ข้อ 1 ข้าพเจ้า..........................................................................................อายุ.....................ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................................  
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจ าตัวประชาชน          -                       -                              -            - -         
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที.่..............ถนน.........................................ต าบล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด................................ 
รหัสไปรษณีย์............................หรอืตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง รับราชการ/งานประจ า 
ต าแหน่ง.....................................สงักัด/หน่วยงาน....................................................อ าเภอ.............................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์.................................อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง..............................................บาท เป็นสมาชิกตดิต่อกันมาแล้ว.........................ปี......................เดือน 
มีค่าหุ้นในสหกรณร์วม...........................หุ้น  เป็นเงิน..............................................บาท  หากได้รับอนมุตัิใหข้้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้น 
จ านวน...................................................หุ้น  เป็นเงินจ านวน..................................................บาท 
          ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ จ านวน................................................................บาท (....................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังนี้ (ช้ีแจงความมุ่งหมายเหตผุลของการกูโ้ดยละเอยีด).................................................................................................................. 
          ข้อ 3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังต่อไปนี ้
                  3.1 เงินต้น.....................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ต่างหากในอัตราร้อยละ...............ต่อปี ของต้นเงินเหลือในแต่ละงวดจ านวน................งวด  
แต่ละงวดจ านวน.........................งวด เว้นแต่งวดสดุท้ายขอส่ง.......................................บาท ทั้งนี้ตั้งแตง่วดประจ าเดือน.......................................เป็นต้นไป 
                  3.2 เงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ..............................ตอ่ปีรวมกันเดือนละ...........................................บาท ไม่เกินจ านวน...........................งวด  
ทั้งนี้งวดตั้งแต่งวดประจ าเดือน..............................................เป็นต้นไป 
                  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบีย้) แต่ละงวดถึงก าหนดช าระภายในวันจ่ายเงินเดือนหรือ เงินบ านาญของ     
แต่ละเดือน หากผดินัดในงวดใดงวดหนึ่ง และยินยอมให้สหกรณ์แตไ่ม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 
          ข้อ  4  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็คหรือโอนเข้าบญัชีหรือเงินสดให้ถอืว่าข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้จ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเปน็ส่วนหนึ่งของสัญญานี ้
          ข้อ  5  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และเง่ือนไขการให้เงินกู้เงินสามัญ ตลอดจนข้อตกลงการใช้บริการทางการเงิน    
ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้ฉบับนีแ้ล้ว ท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้เงินในครัง้นี้ ข้าพเจ้ายินยอมรับปฏิบัติตามและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือสัญญากู้ฉบบันี้ มีผล
ผูกพันโดยสมบรูณ์ทุกประการ 
          ข้อ  6  ข้าพเจ้าใช้ค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ในขณะที่ท าสัญญาเงินกู้น้ี และที่จะมีต่อไปในวันข้างหน้าเป็นหลักประกันการช าระหนีต้าม
สัญญาเงินกู้เงินน้ี จนกว่าสหกรณจ์ะไดร้ับช าระหนี้ตามสญัญาเงินกู้นี้ครบถ้วนถ้าหากข้าพเจ้าผิดสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์เป็นผูม้ีสิทธ์ิจัดการและ 
ถอนเงินค่าหุ้นเพื่อมาช าระหนีเ้งินกู้และดอกเบีย้จนเสร็จสิ้นครบถ้วน 
          ข้อ 7 ในกรณีที่ผู้กู้กู้เงินสหกรณม์ากกว่าร้อยละเก้าสิบของจ านวนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้ตกลงจัดหาผู้ค้ าประกันและท าสญัญาค้ าการช าระหนี้กู้คืน 
          ข้อ  8  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรฐั หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใด ท่ีข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หัก
เงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายช าระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมตี่อสหกรณ์ให้แกส่หกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือ 
ภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่าวและส่งเงินท่ีหักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้กูจ้ะไม่ถอนคืนเว้นแต่
สหกรณ์ให้ความยินยอม 



          ข้อ  9  หากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้         
รายเดือนหักเงินไดร้ายเดือน เงินบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการพึ่งจ่ายให้ข้าพเจ้า หรือให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น เงินฝากหรอืเงินอ่ืนใดที่  
สหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้า เพื่อน ามาหักช าระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะได้ยกเลิกค ายินยอมนี้จนกว่าช าระหนีเ้สร็จสิ้น 
          ข้อ  10  หากข้าพเจ้าได้ยา้ยที่อยู่จากที่แจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีถ้าข้าพเจ้าจะได้แจ้งให้สหกรณ์    
ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกีย่วกับหน้ีสินตามสญัญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังมีภมูิล าเนาอยู่ตามที่ไดร้ะบุในสญัญานี้ ทุกประการ 
          ข้อ  11  ในการทวงถามให้ช าระหนี้นั้น เนื่องจากทวงถามขา้พเจ้าได้แล้วให้สหกรณ์ทวงถามจาก      คูส่มรส      บิดา-มารดา      บุตร ได ้
(ช่ือ - นามสกุล).............................................................และใหส้่งหนงัสือบอกกล่าวการช าระหนี้ไปทางบ้านเลขท่ี.................หมู่ที่............ถนน..................... 
ต าบล..................................อ าเภอ..............................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณีย์...................โทรศัพท์.............................. 
          ข้อ  12  เมื่อหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ครบก าหนด หากสหกรณฯ์หรือข้าพเจา้มิได้บอกเลิกสัญญาให้ถือว่าหนังสือสญัญากู้เงินฉบับน้ีมีผลังคับใช้
ตลอดไป โดยมีเง่ือนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบก าหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือสญัญากูเ้งินฉบับใหม่ 
          ข้อ  13  ข้าพเจ้ายินยอมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงค์เคราะห์ผู้กูเ้งินสหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลสกลนคร จ ากดั 

            สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ โดยตลอดแลว้ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัหนา้พยาน และคูส่ัญญาเก็บรักษาไวฝ้า่ยละฉบับ 
                   (ลงช่ือ).........................................................ผู้กู้                                        (ลงช่ือ).........................................................คู่สมรส 
                      (................................................................)                  (................................................................) 
 
                   (ลงช่ือ).........................................................พยาน                                     (ลงช่ือ).........................................................คู่พยาน 
                      (................................................................)              (...............................................................) 
 ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำของผู้กู ้
  1.       ควรให้กู้  ไม่ควรให้กู้                                                                 ควำมเห็นผู้จัดกำร / ผู้ช่วยผู้จัดกำร 
  2. ยินดีที่จะหักเงินเดือน เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดของผู้กู้                               ควรอนมุัติ           ไม่ควรอนุมัต ิ
  ณ ท่ีจ่ายเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล 
 สกลนคร จ ากัด เป็นรายแรกจนครบสัญญา                                                           (ลงช่ือ).............................................................. 
            (ลงช่ือ)..............................................................                                              (.....................................................................) 
              (.....................................................................)                                                      ................/................/................ 
     ต าแหน่ง.................................................................... 
 
                    ควำมเห็นประธำนกรรมกำร                                                   กำรรับเงินกู้ ข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้ไว้เป็นการถูกตอ้งแล้ว 
                    ควรอนุมัติ         ไม่ควรอนุมตัิ                                              จ านวน......................................................................บาท 
            
            (ลงช่ือ)..............................................................                                             (ลงช่ือ).............................................................. 
              (.....................................................................)                                                        ................/................/................ 
     ต าแหน่ง....................................................................  
 หากข้าพเจ้าไดร้ับการอนุมัติเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ให้สหกรณ์ด าเนินการ 
                              รับเป็นเช็ค 
                              โอนเข้าบัญชีเงินฝาก ของข้าพเจ้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสกลนคร 
             ช่ือบัญชี............................................................เลขท่ีบัญชี...........................................ประเภทเงินฝาก....................................... 
                              โอนเข้าบัญช ีธนาคาร............................................สาขา...................................................เลขท่ี............................ 
 
   จ ำนวนเงินที่โอนเข้ำบัญชี (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กรอก).......................................................บำท เม่ือวันท่ี.............................. 
                                                                (ลงช่ือ).........................................................(ผู้กู/้ผู้รบัเงิน) 
                                                                     (................................................................) 
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ความคิดเห็นประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย



 

 

 

หนังสือให้ควำมยนิยอมของสำม/ีภรรยำของสมำชิกสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพษิณุโลก  จ ำกดั 

*************************** 
 

เขียนที่................................................................... 
วนัที่.....................เดือน......................................................พ.ศ.................. 

 

  ขา้พเจา้........................................................................ยนิยอมให.้...................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................ซ่ึงเป็นสามี/ภรรยา (ขีดฆ่าค  าที่ไม่ใชอ้อก)ของขา้พเจา้  ท  านิติกรรมอนัเป็น
การจดัการสินสมรสของขา้พเจา้และคู่สมรสกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จ  ากดั  ทั้งที่ไดท้  าไวแ้ลว้ 
และหรือที่จะท าขึ้นในวนัภายภาคหนา้ไดต้ลอดไป  จนกวา่ขา้พเจา้จะบอกเลิกเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์ฯ 

 

      

     ลงช่ือ..........................................................สามี/ภรรยา ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

     ลงช่ือ..........................................................พยานและผูรั้บรอง 
             (..........................................................) 
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หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
มาตรา  42/1 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณโุลก  จ ากัด 
วนัที่............เดือน.................................พ.ศ................ 

 

       โดยหนงัสือฉบบัน้ี   ขา้พเจา้.........................................................................................อาย.ุ.............ปี 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน...........................................รับราชการ/ท างานต าแหน่ง............................................... 
สงักดั...................................................อยูบ่า้นเลขที่..............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย.............................................. 
ถนน....................................................ต  าบล................................................อ  าเภอ................................................. 
จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์................................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิษณุโลก  จ  ากดั  เลขทะเบียนสมาชิก....................ไดท้  าหนงัสือ
ยนิยอมฉบบัน้ี  ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก   จ  ากดั   เพือ่ใหน้ าไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชา หรือ
หวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่ขา้พเจา้สงักดัอยู ่  วา่ขา้พเจา้ไดย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือ
หวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงินเดือน  ค่าจา้ง  บ  านาญ  บ าเหน็จ  หรือเงิน
อ่ืนใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยูจ่่ายใหก้บัขา้พเจา้ตามจ านวนที่สหกรณ์ฯแจง้ใหห้กั  ตามภาระ
ผกูพนัที่ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จ  ากดั ทั้งในฐานะผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  ทั้งน้ี 
จนกวา่ภาระผกูพนัของขา้พเจา้จะหมดส้ินไป  โดยใหห้กัเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จ  ากดั  
เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากร และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2)  
พ.ศ.  2553  มาตรา  42/1  เป็นประจ าทุกเดือน  ทั้งน้ีตั้งแต่เดือน......................................เป็นตน้ไป 
      ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการที่สงักดั  โดยโอนสงักดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของ
รัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงที่ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงิน
บ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัที่ขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ  หน่วยงานของ
รัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณีเพือ่ส่งช าระหน้ี  ช าระค่าหุน้  หรือเงินอ่ืนใด ใหส้หกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขพิษณุโลก  จ  ากดั ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สญัญาวา่จะปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี ทุก
ประการ  เพยีงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ  หรือใหห้น่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ที่ขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พือ่ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้  พร้อมส่งส าเนาหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้ยา้ยหรือโอนไปสงักดัใหม่ได ้  โดยใหถื้อวา่ส าเนาหนงัสือยนิยอมนั้นเป็นค ายนิยอมของ
ขา้พเจา้ทุกประการก็เป็นการเพยีงพอแลว้ในการหกัเงินของขา้พเจา้  จนกวา่ภาระผกูพนัจะหมดส้ินไป   

 (พลิกด้านหลัง) 
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      -2- 
         หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ี  ท  าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  และ
ขา้พเจา้สญัญาวา่ จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากภาระหน้ีสิน
หรือภาระผกูพนัใดๆ  ที่ขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิษณุโลก  จ  ากดั  เวน้แต่จะไดรั้บ 
ค ายนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก  จ  ากดั 
       หนงัสือฉบบัน้ีท าขึ้น 3 ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัที่หน่ึงส่งใหส่้วนราชการหรือหน่วยงาน 
ที่ขา้พเจา้สงักดัอยู ่ ฉบบัที่สองใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพษิณุโลก   จ  ากดั  และฉบบัที่สามเก็บไว ้
ที่ขา้พเจา้ 
       ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ                     
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
    ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
            (.......................................................) 
 
    ลงช่ือ.......................................................พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
             (......................................................)  เลขทะเบียนสมาชิก............. 
 
    ลงช่ือ.......................................................พยานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
             (......................................................)  เลขทะเบียนสมาชิก............... 
 
 
 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2)    พ.ศ. 2553 
ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ  หรือนายจา้งในสถาน
ประกอบการ  หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบติัหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื่นใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น  เพื่อช าระหน้ีหรือภาระ
ผกูพนัที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจง้ไป  จนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปให้หน่วยนั้นหักเงินดงักล่าวและส่งเงินที่
หักไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง  มิอาจจะถอนคนืได ้ เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 

การหักเงินตามวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงนิเขา้กองทนุ 

ที่สมาชิกตอ้งถูกหักตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กฎหมาย 
วา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม 
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หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 

  วนัที่......................................................... 
 ขา้พเจา้................................................................................................................สมาชิกเลขที่ ...................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................วนั/เดือน/ปีเกิด......................................................อาย.ุ.......................ปี 

ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวก  บา้นเลขที่...............................หมู่ท่ี............................ซอย............................................................................. 
หมู่บา้น...........................................................ถนน...........................................................ต  าบล/แขวง...................................................... ...... 
อ าเภอ/เขต..................................................................จงัหวดั..............................................................รหัสไปรษณีย.์...................................... 
โทรศพัทต์ิดต่อไดส้ะดวก........................................... ...................................................................................................................................... 
 ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บประโยชน์อนัพึงเกิดขึ้นในระหว่างท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือการเขา้ร่วมการประกนั
ชีวิตสมทบ  ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิษณุโลก  จ ากดั  ไดแ้ก่  เงินทุนเรือนหุน้สะสม  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  เงินฝากใน
บญัชีรวมทั้งสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรม  เช่น  เงินสินไหมการประกนัชีวิต เงินสวสัดิการและเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ 

 ขา้พเจา้ขอตั้งผูรั้บโอนประโยชน์โดยหนงัสือฉบบัน้ี  และใหย้กเลิกหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัก่อนหนา้น้ี  (ถา้มี)  ใน
การยกเลิกหนงัสือฉบบัก่อนหนา้น้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ  หนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ฉบบัน้ีลงลายมือช่ือขา้พเจา้และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์         
ผูมี้อ านาจเท่านั้น  ขา้พเจา้ประสงคใ์หจ่้ายประโยชน์อนัพึงไดรั้บของขา้พเจา้  เม่ือขา้พเจา้ถึงแก่กรรม  ทั้งน้ีใหห้กัหน้ีท่ีมีต่อสหกรณ์ก่อน
แลว้  จึงใหแ้ก่บุคคลดงัน้ีมีรายช่ือต่อไปน้ีตามล าดบัและเง่ือนไขทา้ยหนงัสือฉบบัน้ี 

 

ล าดับ ช่ือ – สกุล เลขทีบ่ัตรประชาชน ความสัมพนัธ์ ทีอ่ยู่  (โดยละเอยีด) 
ให้ได้รับ 

ร้อยละ (%) 
    ท่ีอยู.่......................................................... 

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

.....................รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทรศพัท.์................................................. 

 

    ท่ีอยู.่......................................................... 
................................................................. 
.....................รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทรศพัท.์................................................. 

 

    ท่ีอยู.่......................................................... 
................................................................. 
.....................รหสัไปรษณีย.์.................... 
โทรศพัท.์................................................. 

 

 

ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่าในการก าหนดตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ของขา้พเจา้กระท าขึ้นในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ทุกประการ  
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

ลงช่ือ ......................................................... สมาชิกผูแ้สดงเจตนา 
                                                                (....................................................... ...) 
 

ลงช่ือ........................................................พยาน               ลงช่ือ........................................................พยาน 

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

***หมายเหตุ  แนบส าเนาบัตรประชาชนของสมาชิกและผู้รับโอนประโยชน์ทุกคร้ังทีย่ืน่ให้สหกรณ์ 

ทะเบียนเลขท่ี.................................. 
วนัท่ี................................................. 
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ค าแนะน าการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 
1.ผูรั้บโอนประโยชน์ควรมีความเก่ียวพนักบัสมาชิกดงัต่อไปน้ี  คือมีความเก่ียวพนัเป็น  พ่อ หรือแม่  หรือคู่สมรส  หรือบุตร  
หรือ  พ่ี  หรือนอ้ง  ของสมาชิก 

2.ผูรั้บโอนประโยชน์สามารถระบุไดต้ั้งแต่ 1 คน  หรือหลายคนก็ได ้ กรณีตั้งผูรั้บโอนประโยชน์มากกว่าหน่ึงคน  โปรด
ก าหนดร้อยละท่ีผูรั้บโอนประโยชน์แต่ละคนจะมีสิทธิไดรั้บให้ชดัเจนดว้ย เช่น 

 2.1  นาย ก.  ให้ไดรั้บร้อยละ 50 นางสาว ข.  ให้ไดรั้บร้อยละ 30 เด็กหญิง  ค.  ให้ไดรั้บร้อยละ 20 
 2.2  นาย ก. ให้ไดรั้บร้อยละ 100 นางสาว ข.ให้ไดรั้บร้อยละ 100 เด็กหญิง ค. ให้ไดรั้บร้อยละ 100 ตาม ล าดบั  
หมายความว่า  หากนาย ก. ยงัมีชีวิตให้อยูน่าย ก. เป็นผูรั้บโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว  เวน้แต่  นาย ก.ถึงแก่กรรม  จึงให้
นางสาว ข.เป็นผูรั้บโอนประโยชน์แต่เพียงผูเ้ดียว และเด็กหญิง  ค.เป็นผูรั้บโอนประโยชน์ทั้งหมดหาก  นาย ก. และนางสาว 
ข.ถึงแก่กรรม 

3.กรณีท่ีมีการแกไ้ขให้ขีดฆ่าขอ้ความเดิม  และลงลายมือช่ือก ากบัดว้ยทุกต าแหน่ง  (ห้ามใช้ยางลบหรือใช้หมกึขาวลบเอกสาร) 
4.เอกสารตอ้งมีพยานลงนาม 2 ท่าน  (ผูรั้บโอนประโยชน์ห้ามลงลายมือช่ือเป็นพยาน) 
 

 หมายเหตุ  “ตาม พรบ.สหกรณ์  พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 42/2 บญัญติัว่า “สมาชิกอาจท าหนังสือตั้ง 
บุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย                
โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน”  จากความขา้งต้น สหกรณ์ฯ  สามารถจ่ายเงินให้กับผูรั้บโอนประโยชน์ได ้                              
โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

 

        ลงช่ือ.....................................................เจา้หนา้ท่ี 

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

               วนัท่ี................/............................../..............................  



                                                              

                                                                                 หนังสือคํ้าประกันเงินกูสามัญ 

 
 

                                                                                                              สถานท่ี....................................................................................................... 
                                                                                       วันท่ี.................เดือน..............................................พ.ศ....................................... 
          ผูคํ้าประกันคนที่  1  ขาพเจา.......................................................................อายุ..............ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................................. 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจําตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจํา ตําแหนง...............................สังกัด/หนวยงาน...........................................อําเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท.................................อัตราเงินเดือน/คาจาง..............................................บาท   
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล........................................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย............................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบโดยทันที) 
          ผูคํ้าประกันคนที่  2  ขาพเจา.......................................................................อายุ..............ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................................. 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจําตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจํา ตําแหนง...............................สังกัด/หนวยงาน...........................................อําเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท.................................อัตราเงินเดือน/คาจาง..............................................บาท   
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล........................................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย............................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบโดยทันที) 
          ผูคํ้าประกันคนที่  3  ขาพเจา.......................................................................อายุ..............ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................................. 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจําตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจํา ตําแหนง...............................สังกัด/หนวยงาน...........................................อําเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท.................................อัตราเงินเดือน/คาจาง..............................................บาท   
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล........................................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย............................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบโดยทันที) 
          ผูคํ้าประกันคนที่  4  ขาพเจา.......................................................................อายุ..............ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................................. 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจําตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจํา ตําแหนง...............................สังกัด/หนวยงาน...........................................อําเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท.................................อัตราเงินเดือน/คาจาง..............................................บาท   
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล........................................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย............................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบโดยทันที) 
          ผูคํ้าประกันคนที่  5  ขาพเจา.......................................................................อายุ..............ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................................. 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจําตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจํา ตําแหนง...............................สังกัด/หนวยงาน...........................................อําเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท.................................อัตราเงินเดือน/คาจาง..............................................บาท   
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล........................................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย............................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบโดยทันที) 
          ผูคํ้าประกันคนที่  6  ขาพเจา.......................................................................อายุ..............ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................................. 
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจําตัวประชาชน          -                       -                              -            -        
รับราชการ/งานประจํา ตําแหนง...............................สังกัด/หนวยงาน...........................................อําเภอ.....................................จังหวัด.............................  
โทรศัพท.................................อัตราเงินเดือน/คาจาง..............................................บาท   
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ถนน.................................ตําบล........................................อําเภอ..............................จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย............................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบโดยทันที) 
 
 
 
 



          ขอ  1  ตามท่ี..................................................................สมาชิกสหกรณซึ่งตอไปหนังสือน้ีจะเรียกวา “ผูกู” ไดขอกูจากสหกรณตามคําขอกูเงิน     
และสัญญากูสามัญท่ี................................./....................ลงวันท่ี.......................................เพ่ือนําไปใชในการ........................................................................ 
และสหกรณตามสัญญาเงินกูดังกลาวเปนจํานวนเงิน..........................................บาท (....................................................) ซึ่งผูกูไดรับเงินกูไปเรียบรอยแลว     
ผูค้ําประกันยอมเขาค้ําประกันการชําระหน้ีของผูกู โดยขอสัญญาวา ถาผูกูผิดนัดไมใชเงินใหแกสหกรณหรือผูกูผิดสัญญาขอใดขอหน่ึงจนเปนเหตุให    
สหกรณบอกเลิกสัญญากู และเรียกใหผูกูชําระหน้ีหรือมีกรณีอ่ืนใด อันกระทําใหผูกูไมไดชําระหน้ีตามสัญญา เงินกูดังกลาวแลวก็ดี ผูค้ําประกันยอมรับผิด
ชําระเงินตนท่ีผูกูคางชําระแกสหกรณ รวมท้ังดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหน้ีคางชําระตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหหน้ีรายน้ี และ
คาเสียหายใด ๆ ท้ังสิ้น ตามสัญญาเงินกูดังกลาวจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหน้ีโดยสิ้นเชิงครบถวน 
          ขอ  2  การค้ําประกันเงินกูดังกลาวน้ียอมผูกพันผูค้ําประกันอยางสมบรูณ ท้ังน้ีผูค้ําประกันขอยืนยันวาผูกู ไมเปนบุคคลไรความสามารถ และเขาทํา
สัญญาท่ีกลาวแลวดวยความสําคัญผิดอยางใด ๆ 
          ขอ  3  ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดไมชําระหน้ีตามสัญญาดังกลาวแลว และผูกูจะถูกศาลพิพากษาใหเปนคนลมละลาย หรือไมปรากฏวาผูกูไปอยูแหงใด      
ในพระราชอาณาเขต โดยผูกูไปจากถ่ินท่ีอยู หรือหาตัวไมพบ หรือยายภูมิลําเนาโดยมิแจงใหสหกรณทราบ ใหสหกรณเรียกใหผูค้ําประกันชําระหน้ี          
ตามสัญญากูน้ันไดทันที 
          ขอ  4  หากผูค้ําประกันพนจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูค้ําประกันยังคงผูกพันตอหน้ีคางผูค้ําชําระแกสหกรณ   
ไปจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหน้ีโดยสิ้นเชิงครบถวน 
          ขอ  5  ในการชําระหน้ีแทนผูกูน้ัน ผูค้ําประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงาน      
อ่ืนใดท่ีผูค้ําประกันปฏิบัติหนาท่ีอยูหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงกําหนดจายแกผูค้ําประกันน้ัน เพ่ือชําระหน้ีหรือภาระผูพันอ่ืนท่ีมีตอสหกรณ 
ใหแกสหกรณตามจํานวนท่ีสหกรณแจงไป จนกวาหน้ีและภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยใหหักเงินดังกลาวและสงเงินท่ีหักไวน้ันใหแกสหกรณโดยพลัน 
การแสดงเจตนายินยอมดังกลาวผูค้ําประกันจะไมถอนคืน เวนแตสหกรณใหความยินยอม 
          ขอ  6  เงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชนใด ๆ ท่ีผูค้ําประกันจะไดรับกับสหกรณตามขอบังคับ หรือสหกรณจะ
ไดรับผลประโยชนจากการประกันชีวิตท่ีผูค้ําประกันตกลงไวกับผูเอาประกันกับสหกรณนําไปหักชําระหน้ีตามสัญญาค้ําประกันน้ีได 
          ขอ  7  ในกรณีท่ีผูค้ําประกันทําหนังสือต้ังผูรับโอนประโยชนตาง ๆ ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณไวเปนหลักฐาน เมื่อผูค้ําประกัน
ถึงแกความตาย น้ัน ไมวาจะต้ังผูรับโอนประโยชนไวกอนหนาหรือหลังจากท่ีผูค้ําประกันจะทําสัญญาค้ําประกันฉบบัน้ี ไมกระทบกระเทือนการบังคับตาม
สัญญาค้ําประกันฉบับน้ีแตประการใด โดยผูใหรับโอนประโยชนชําระหน้ีตามสัญญาน้ีโดยครบถวน 
          ขอ  8  ในการทวงถามใหชําระหน้ีน้ัน นอกจากทวงถามขาพเขาไดแลว ใหสหกรณทวงถามจากคูสมรส บดิา-มารดา และบุตรไดดังน้ี 
                 8.1 ผูคํ้าประกันคนที่ 1       คูสมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ........................................................................................... 
และใหสงหนังสือบอกกลาวการชําระหน้ีไปท่ี บานเลขท่ี.............หมูท่ี..........ถนน..............................ตําบล.....................................อําเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผูคํ้าประกันคนที่ 2       คูสมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ........................................................................................... 
และใหสงหนังสือบอกกลาวการชําระหน้ีไปท่ี บานเลขท่ี.............หมูท่ี..........ถนน..............................ตําบล.....................................อําเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผูคํ้าประกันคนที่ 3       คูสมรส      บดิา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ........................................................................................... 
และใหสงหนังสือบอกกลาวการชําระหน้ีไปท่ี บานเลขท่ี.............หมูท่ี..........ถนน..............................ตําบล.....................................อําเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผูคํ้าประกันคนที่ 4       คูสมรส      บดิา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ........................................................................................... 
และใหสงหนังสือบอกกลาวการชําระหน้ีไปท่ี บานเลขท่ี.............หมูท่ี..........ถนน..............................ตําบล.....................................อําเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ
ทราบโดยทันที) 
                 8.1 ผูคํ้าประกันคนที่ 5       คูสมรส      บดิา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ........................................................................................... 
และใหสงหนังสือบอกกลาวการชําระหน้ีไปท่ี บานเลขท่ี.............หมูท่ี..........ถนน..............................ตําบล.....................................อําเภอ................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ
ทราบโดยทันที) 
 



 
                 8.1 ผูคํ้าประกันคนที่ 6       คูสมรส      บิดา-มารดา       บุตร (ชื่อ - นามสกุล) ......................................................................................... 
และใหสงหนังสือบอกกลาวการชําระหน้ีไปท่ี บานเลขท่ี.............หมูท่ี..........ถนน..............................ตําบล.....................................อําเภอ.............................. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.........................(หรือถายายตําบลท่ีอยูจากภูมิลําเนาเดิมดังกลาวขางตนในสัญญาน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ
ทราบโดยทันที) 
          สัญญาฉบับน้ีไดทําข้ึนเปนสองฉบับมีขอความตรงกันทุกประการ ซึ่งท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความของสัญญาน้ีดีโดยตลอดแลว เพ่ือเปน
หลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
 

ผูคํ้าประกันคนที่ 1 
 

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

คูสมรสของผูคํ้าประกันคนที่ 1 
 

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

พยาน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผูคํ้าประกันคนที่ 2 
 

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

คูสมรสของผูคํ้าประกันคนที่ 2 
 

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

พยาน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผูคํ้าประกันคนที่ 3 
 

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

คูสมรสของผูคํ้าประกันคนที่ 3 
 

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

พยาน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผูคํ้าประกันคนที่ 4 
 

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

คูสมรสของผูคํ้าประกันคนที่ 4 
 

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

พยาน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

ผูคํ้าประกันคนที่ 5 
 

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

คูสมรสของผูคํ้าประกันคนที่ 5 
 

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

พยาน สมาชิกเลขที.่............................... 
 

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

ผูคํ้าประกันคนที่ 6 
 

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

คูสมรสของผูคํ้าประกันคนที่ 6 
 

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

พยาน สมาชิกเลขที่................................ 
 

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

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


