
คําขอกูเงินสามัญ 
 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 
 ดวยขาพเจา                   สมาชิกเลขท่ี                       ตําแหนง                        .กลุมงาน/ตึก      
ผูปวย                                         เบอรโทรตึก                           เบอรมือถือ                                     ย่ืนขอกูเงินสามัญ 
จํานวน                                                                 บาท( กูไดไมเกิน 3,000,000 บาท  ชําระไมเกิน 300  งวด    
 
    ลายมือชื่อ                ผูขอกู 
               (                                                        ) 
 
 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูกู, ผูค้ํา  1 ชุด พรอมคูสมรส 1 ชุด   
2. สําเนาทะเบียนบานผูกู, ผูค้ํา 1 ชุด พรอมคูสมรส 1 ชุด   
3. สําเนาใบสําคัญการสมรส, สาํเนาใบหยา, สําเนาใบมรณบัตร ผูกู, ผูค้ํา 1 ชุด 
    (แลวแตกรณี) 
4. สลิปเงินเดือนและคาตอบแทนยอนหลัง 2 เดือน ของผูกู, ผูค้ํา  
5. สําเนาหนาบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีจะโอนเขา 
6. เอกสารเช็คเครดิตบูโรผูกู (สามารถย่ืนขอเอกสารไดท่ี ธ.กรุงไทย ธ.ธนชาติ) 

                               **************** 
7. สําหรับสมาชิกท่ีมีอายุ 55 ป ตองแนบเอกสารการคํานวณเงินบําเหน็จบํานาญมาพรอมดวย 
8. กรณีท่ีสมาชิกกูเงินคาหุน 100% ไมตองเช็คเครดิตบูโร 

 9. หนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (สําหรับสมาชิก ตําแหนง พนกังานกระทรวงสาธารณสุข คนงาน  
    ผูชวยเหลอืคนไข  เจาหนาที่บนัทกึขอมูล และตาํแหนงมีช่ือเรียกเปนอยางอื่น) 
     เอกสารทุกรายการตอ้งเป็นเอกสารท่ียงัไม่หมดอาย ุ              ใหเ้จา้ของเอกสารลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบัดว้ยปากกาสีนํ้ าเงิน 

 

ลําดับที่........................................................ 

จํานวนเงินที่อนุมัติ..................................... 

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

การยืน่คําขอกูเงินสามัญและการรับเงินกู 

รอบแรก ย่ืนคําขอกอนวันท่ี 1 – 10 ของเดือน 

ไดรับเงินกู ภายในไมเกินวันท่ี 15 ของเดือน 

  

รอบสอง ย่ืนคําขอกูกอนวันท่ี 11 – 20 ของเดือน  

ไดรับเงินกู ภายในไมเกินวันท่ี 30 ของเดือน 

 

หมายเหตุ :  อาจมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดวันย่ืน

คําขอกูและวันจายเงินกูไดแลวแตกรณี 

 

หลักฐานประกอบการขอกูเงิน

 

      ขา้ราชการ 
      ลกูจา้งประจาํ 
      พนกังานราชการ 
       พกส. 

       ลกูจา้งชั่วคราว 

        อื่นๆ                    . 

                รายการเก่ียวกับผูขอกู                          ( เฉพาะเจาหนาท่ีของสหกรณฯ )                   รายการเก่ียวกับผูขอกู 

(1) รับรองวาไดตรวจบัตรประจําตัว/สาํเนาทะเบียนบาน เอกสารประกอบ          (3) ไดตรวจสอบในราชกิจจานุเบกษา แลว        ไมมี         มี 

คําขอกูเงิน ครบถวนสมบูรณตามระเบียบเงินใหกูและขอบังคบัของ                 “ประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย เรื่องคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด”                                     

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด และถูกตองตามกฎหมาย       

ทั้งผูกูและผูค้าํประกันโดยสมบูรณแลว  

(2) เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ี หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม 

                         ไมเคย            เคย 

   (ลงชื่อ)...............................................................................เจาหนาที่               (ลงชื่อ)...............................................................................เจาหนาที ่

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

                 วันที่.........................................................                                                 วันที่......................................................... 

สําหรับคณะกรรมการเงินกู           
 

  เห็นควรอนุมัติ      
 

   ไมเห็นควรอนุมัติเพราะ............................................................................................ 

วงเงินอนุมัติ......................................................................บาท (.............................................................................................................................................) 

      คณะกรรมการเงินกูอนุมัติ 

1............................................ 2............................................  3............................................. 4............................................. 5............................................. 

อนุมัติตามมติที่ประชุม............................................................................................................................................................................................. 
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< รอบที่ 1 >



 ลําดับท่ีรับ................................................                                                                                   หนังสือสัญญากูท่ี................................. 
 วันท่ี..........................................................                                                                                  วันท่ี......................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                   

                                                                                                  
                                                                                                  

 

                                                                  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด          
                                                                                 คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญ                    
                                                                                   

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

 
        ขอ 1 ขาพเจา..........................................................................................อายุ.....................ป สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................................  
สถานภาพการสมรส..................................เลขประจําตัวประชาชน          -                       -                              -            - -         
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ถนน.........................................ตําบล........................................อําเภอ..............................จังหวัด................................ 
รหัสไปรษณีย............................หรือตามท่ีขาพเจาไดแจงเปลี่ยนแปลงใหสหกรณทราบภายหลัง รับราชการ/งานประจํา 
ตําแหนง.....................................สังกัด/หนวยงาน....................................................อําเภอ.............................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท.................................อัตราเงินเดือน/คาจาง..............................................บาท เปนสมาชิกติดตอกันมาแลว.........................ป......................เดือน 
มีคาหุนในสหกรณรวม...........................หุน  เปนเงิน..............................................บาท  หากไดรับอนุมัติใหขาพเจายินยอมใหสหกรณหักเงินกูเพ่ือซื้อหุน 
จํานวน...................................................หุน  เปนเงินจํานวน..................................................บาท 
          ขอ 2 ขาพเจาขอกูเงินสามัญของสหกรณ จํานวน................................................................บาท (....................................................................) 
โดยจะนําไปใชเพ่ือการดังน้ี (ชี้แจงความมุงหมายเหตุผลของการกูโดยละเอียด).................................................................................................................. 
          ขอ 3 ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือน ดังตอไปน้ี 
                  3.1 เงินตน.....................บาท พรอมดวยดอกเบี้ยตางหากในอัตรารอยละ...............ตอป ของตนเงนิเหลือในแตละงวดจํานวน................งวด  
แตละงวดจํานวน.........................งวด เวนแตงวดสุดทายขอสง.......................................บาท ท้ังน้ีต้ังแตงวดประจําเดือน.......................................เปนตนไป 
                  3.2 เงินตนและดอกเบี้ยรอยละ..............................ตอปรวมกันเดือนละ...........................................บาท ไมเกินจํานวน...........................งวด  
ท้ังน้ีงวดต้ังแตงวดประจําเดือน..............................................เปนตนไป 
                  ขาพเจาขอยืนยันวาเงินงวดชําระหน้ี (รวมท้ังตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดชําระภายในวันจายเงินเดือนหรือ เงินบํานาญของ     
แตละเดือน หากผิดนัดในงวดใดงวดหน่ึง และยินยอมใหสหกรณแตไมเกินรอยละ 19 ตอป โดยมิตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนาแตอยางใด 
          ขอ  4  เมื่อสหกรณไดจายเงินใหขาพเจาไมวาจะจายดวยเช็คหรือโอนเขาบัญชีหรือเงินสดใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวครบถวนแลว 
และใหถือวาเอกสารการรับเงินเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ี 
          ขอ  5  ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศ และเงื่อนไขการใหเงินกูเงินสามัญ ตลอดจนขอตกลงการใชบริการทางการเงิน    
ท่ีระบุไวในหนังสือสัญญากูฉบับน้ีแลว ท่ีเกี่ยวของกับการกูเงินในครั้งน้ี ขาพเจายินยอมรับปฏิบัติตามและใหถือเปนสวนหน่ึงของหนังสือสัญญากูฉบับน้ี มีผล
ผูกพันโดยสมบูรณทุกประการ 
          ขอ  6  ขาพเจาใชคาหุนของขาพเจาท่ีมีอยูในสหกรณในขณะท่ีทําสัญญาเงินกูน้ี และท่ีจะมีตอไปในวันขางหนาเปนหลักประกันการชําระหน้ีตาม
สัญญาเงินกูเงินน้ี จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหน้ีตามสญัญาเงินกูน้ีครบถวนถาหากขาพเจาผิดสัญญา ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปนผูมีสิทธ์ิจัดการและ 
ถอนเงินคาหุนเพ่ือมาชําระหน้ีเงินกูและดอกเบี้ยจนเสร็จสิ้นครบถวน 
          ขอ 7 ในกรณีท่ีผูกูกูเงินสหกรณมากกวารอยละเกาสิบของจํานวนหุนท่ีมีอยูในสหกรณ ผูกูตกลงจัดหาผูค้ําประกันและทําสัญญาค้ําการชําระหน้ีกูคืน 
          ขอ  8  ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาในหนวยงานของรัฐ หรือนายจางในสถานประกอบการ หรือหนวยงานอ่ืนใด ท่ีขาพเจาปฏิบัติหนาท่ีอยูหัก
เงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงกําหนดจายชําระหน้ีหรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีตอสหกรณใหแกสหกรณตามจาํนวนท่ีสหกรณแจงไป จนกวาหน้ีหรือ 
ภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยใหหักเงินดังกลาวและสงเงินท่ีหักไวน้ันใหแกสหกรณโดยพลัน การแสดงเจตนายินยอมดังกลาวผูกูจะไมถอนคืนเวนแต
สหกรณใหความยินยอม 
          ขอ  9  หากขาพเจาออกจากราชการหรือพนจากสมาชิกภาพ ไมวากรณีใด ๆ  ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือ เจาหนาท่ีผูจายเงินได         
รายเดือนหักเงินไดรายเดือน เงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการพ่ึงจายใหขาพเจา หรือใหสหกรณหกัเงินคาหุน เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดท่ี  
สหกรณพึงจายใหขาพเจา เพ่ือนํามาหักชําระหน้ีท่ีขาพเจามีตอสหกรณ โดยขาพเจาจะไดยกเลิกคํายินยอมน้ีจนกวาชําระหน้ีเสร็จสิ้น 
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          ขอ  10  หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีแจงไวในหนังสือน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันทีถาขาพเจาจะไดแจงใหสหกรณ    
ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหน้ีสินตามสัญญาน้ี ใหถือวาขาพเจายังมีภูมิลําเนาอยูตามท่ีไดระบุในสัญญาน้ี ทุกประการ 
          ขอ  11  ในการทวงถามใหชําระหน้ีน้ัน เน่ืองจากทวงถามขาพเจาไดแลวใหสหกรณทวงถามจาก      คูสมรส      บิดา-มารดา      บุตร ได 
(ชื่อ - นามสกุล).............................................................และใหสงหนังสือบอกกลาวการชําระหน้ีไปทางบานเลขท่ี.................หมูท่ี............ถนน..................... 
ตําบล..................................อําเภอ..............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.............................. 
          ขอ  12  เมื่อหนังสือสัญญากูเงินฉบับน้ีครบกําหนด หากสหกรณฯหรือขาพเจามิไดบอกเลิกสัญญาใหถือวาหนังสือสัญญากูเงินฉบับน้ีมีผลบังคับใช
ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกวาจะครบกาํหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญากูเงินฉบับใหม 
          ขอ  13  ขาพเจายินยอมสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงคเคราะหผูกูเงินสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร จํากัด 

            สัญญาน้ีทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ี โดยตลอดแลว เพ่ือเปนหลักฐาน  
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญหนาพยาน และคูสัญญาเก็บรักษาไวฝายละฉบับ 
                   (ลงชื่อ).........................................................ผูกู                                        (ลงชื่อ).........................................................คูสมรส 
                      (................................................................)                  (................................................................) 
 
                   (ลงชื่อ).........................................................พยาน                                     (ลงชื่อ).........................................................คูพยาน 
                      (................................................................)              (...............................................................) 
 
 ความเห็นผูบังคับบัญชาของผูกู 
  1.       ควรใหกู  ไมควรใหกู                                                                 ความเห็นผูจัดการ / ผูชวยผูจัดการ 
  2. ยินดีท่ีจะหักเงินเดือน เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดของผูกู                               ควรอนุมัติ           ไมควรอนุมัติ 
  ณ ท่ีจายเพ่ือชําระหน้ีเงินกูใหแกสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล 
 สกลนคร จํากัด เปนรายแรกจนครบสัญญา                                                           (ลงชื่อ).............................................................. 
            (ลงชื่อ)..............................................................                                              (.....................................................................) 
              (.....................................................................)                                                      ................/................/................ 
     ตําแหนง.................................................................... 
 
                    ความเห็นประธานกรรมการ                                                   การรับเงินกู ขาพเจาไดรับเงินกูไวเปนการถูกตองแลว 
                    ควรอนุมัติ         ไมควรอนุมัติ                                              จํานวน......................................................................บาท 
            
            (ลงชื่อ)..............................................................                                             (ลงชื่อ).............................................................. 
              (.....................................................................)                                                        ................/................/................ 
     ตําแหนง....................................................................  
 หากขาพเจาไดรับการอนุมัติเงินกูเรียบรอยแลว ใหสหกรณดําเนินการ 
                              รับเปนเช็ค 
                              โอนเขาบัญชีเงินฝาก ของขาพเจาท่ีสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสกลนคร 
             ชื่อบัญชี............................................................เลขท่ีบัญชี...........................................ประเภทเงินฝาก....................................... 
                              โอนเขาบัญชี ธนาคาร............................................สาขา...................................................เลขท่ี............................ 
 
   จํานวนเงินที่โอนเขาบัญชี (สําหรับเจาหนาที่สหกรณกรอก).......................................................บาท เม่ือวันที่.............................. 
                                                                (ลงชื่อ).........................................................(ผูกู/ผูรับเงิน) 
                                                                     (................................................................) 
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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) 
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                 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............................................ 
     (................................................) 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 




