
บันทึกข้อความ 
 

สถานที่ท าการ ……………………………………………………………………………………….. 
ที่  ..............................................................วันที ่ ……................................................................................... 
เร่ือง ขอเปล่ียนแปลงคนค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัเพื่อกำรบริโภค 
 

เรียน ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 

  ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว .................................................................. สมำชิกสหกรณ์เลขท่ี .........  
ต ำแหน่ง ..........................................................หน่วยงำน ..................................................โทร................................ 
มีควำมประสงคข์อเปล่ียนแปลงคนค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัเพื่อกำรบริโภค ตำมสัญญำเงินกูท่ี้..................................... 
ลงวนัท่ี....................................... จำกเดิม (นำย, นำง , น.ส.) ......................................................................................
สมำชิกเลขท่ี...................เป็น (นำย, นำง , น.ส.) .............................................................สมำชิกเลขท่ี.................
โทร : ......................................... ตั้งแต่เดือน ....................................................เป็นตน้ไป 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมติั 

    

       (ลงช่ือ)……………………………………ผูกู้ ้

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

(ลงช่ือ)……………………………………ผูค้  ้ำประกนั 

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

(ลงช่ือ)……………………………………พยำน 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือนส าหรับผู้ค า้ประกนั 
 
  ก่อนท่ีจะลงนำมในสัญญำค ้ำประกนั  ผูค้  ้ำประกนัควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของ
สัญญำค ้ำประกนัใหเ้ขำ้ใจโดยชดัเจน  หำกผูค้  ้ำประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ ควรปรึกษำผูมี้ควำมรู้ก่อนท่ีจะท ำ 
สัญญำค ้ำประกนั 
  กำรท่ีผูค้  ้ำประกนัลงนำมในสัญญำค ้ำประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 
เพื่อค ้ำประกนัหน้ีตำมสัญญำกูย้มืเงินเลขท่ี …………………………………………………………………… 
ลงวนัท่ี …………………………………………..ระหวำ่ง สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั (ผูใ้หกู้)้  
กบันำย / นำง / นำงสำว ……………………………………………(ผูกู้)้  ผูค้  ้ำประกนัจะมีควำมรับผิดต่อผูใ้หกู้ ้
ในสำระส ำคญั ดงัน้ี 

1. ผูค้  ้ำประกนัจะตอ้งรับผิดอยำ่งจ ำกดัไม่เกินวงเงินตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้มืเงิน 
2. ผูค้  ้ำประกนัจะรับผิดต่อผูใ้ห้กูภ้ำยในวงเงินท่ีผูกู้ค้ำ้งช ำระกบัผูใ้หกู้ต้ำมสัญญำกูย้มืเงินและ 

อำจตอ้งรับผิดชดใชด้อกเบ้ียหรือค่ำสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
3. ผูค้  ้ำประกนัจะรับผิดในวงเงินกูต้ำมสัญญำกูย้มืเงิน 
4. ผูค้  ้ำประกนัตอ้งรับผิดร่วมกบัผูกู้ ้
5. เม่ือผูกู้ผิ้ดนดัช ำระหน้ี  ผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกร้องและบงัคบัให้ผูค้  ้ำประกนัช ำระหน้ีทั้งหมด 

ท่ีผูกู้ค้ำ้งช ำระ โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ ำเป็นตอ้งเรียกร้องหรือบงัคบัเอำจำกผูกู้ก่้อน 
6. เป็นสัญญำค ้ำประกนัเพื่อกิจกำรเน่ืองกนัไปหลำยครำวไม่จ ำกดัเวลำท่ีผูค้  ้ำประกนั 

ไม่สำมำรถยกเลิกเพิกถอนได ้
7. ผูค้  ้ำประกนัไม่หลุดพน้จำกควำมรับผิดแมผู้ใ้หกู้ย้อมผ่อนเวลำใหแ้ก่ผูกู้ ้

 
นอกจำกท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้แลว้  ผูค้  ้ำประกนัยงัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้น 

สัญญำค ้ำประกนั 
ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบค ำเตือนน้ีแลว้ จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………..ผูค้  ้ำประกนั 
ลงช่ือ ………………………………………………………..เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 

 
 
 



 
 
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   ................................................................................................................... 
ท่ี  .......................................    วันท่ี         ....................................................................................... 
เร่ือง ขอเซ็นช่ือค ้ำประกนัต่อหนำ้ผูบ้งัคบับญัชำ / กรรมกำรในหน่วยงำน 
  

เรียน ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั        

          ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว ...................................................................... สมำชิกเลขท่ี.................  
หน่วยงำน ..........................................................ยนิยอมค ้ำประกนัเงินกู.้................................................................. 
ของ นำย / นำง / น.ส. .............................................................................จ ำนวนเงินกู.้............................................. 
(...........................................................................................) สัญญำเงินกูล้งวนัท่ี .................................................... 
แต่ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถมำเซ็นค ้ำประกนัต่อหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ได ้เน่ืองจำกขำ้พเจำ้ ............................................ 
............................................................................................................................................(บอกเหตผุลโดยละเอียด) 
จึงขอควำมอนุเครำะห์สหกรณ์ฯ โดยท่ีขำ้พเจำ้จะไปเซ็นค ้ำประกนัต่อหนำ้ผูบ้งัคบับญัชำ / กรรมกำรในหน่วยงำน
ของขำ้พเจำ้แทน 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
   

 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..ผูค้  ้ำประกนั 
(..........................................................) 

      สมำชิกเลขท่ี.................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................พยำน 
(........................................................)ผูบ้งัคบับญัชำ / 

กรรมกำรในหน่วยงำน 
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สัญญำเลขท่ี....................../.......................  วนัที่....................................................... 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร  จ ากัด 

ขำ้พเจำ้....................................………....………….....................…….. อำย.ุ...................ปี  เลขประจ ำตวัประชำชน....................................... 

รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำสังกดั................................................................. ต ำแหน่ง....................... ............................................................... 

ท่ีอยู.่.............................................................................................................................. ..................................................และเป็นสมำชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  เลขประจ ำตวัสมำชิก.................... มีควำมประสงคใ์ห้ เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน หกัเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออม

ทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ท่ีขำ้พเจำ้เป็นสมำชิกจึงมีหนงัสือแสดงควำมยินยอมให้ไวก้บั .....กำรเงิน.....................ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน หกัเงินรำยเดือน ค่ำจำ้งรำยเดือนหรือเงินบ ำนำญท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกทำงรำชกำรตำม

จ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้  ช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  หน้ีเงินกู ้ 

หรือหน้ี  หรือภำระผกูพนัตำมสัญญำค ้ำประกนั ๆ แลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั   แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือนจนกว่ำ

ขำ้พเจำ้จะไม่มีหน้ีหรือภำระผกูพนัดงักล่ำวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  

 ขอ้ 2. กรณีท่ีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร หรือลูกจำ้ง และไดรั้บเงินบ ำเหน็จหรือเงินอื่นใด ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ เจำ้หนำ้ท่ี

กำรเงิน หกัเงินนั้นท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกทำงรำชกำร ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั   แจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้นให้

สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั   เพ่ือช ำระหน้ีเงินกูห้รือหน้ีค ้ำประกนัหรือภำระผกูพนักบัขำ้พเจำ้จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไม่มีภำระ

ผกูพนัในหน้ีดงักล่ำวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  

 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้มีหน้ี  หรือภำระผกูพนัใดท่ีตอ้งช ำระ  หรือชดใชใ้ห้แก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ส่วน

รำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐท่ีมีภำระตอ้งช ำระให้ก่อนไม่ว่ำจะเป็นหน้ีหรือภำระผกูพนั  หรือภำระผกูพนัท่ีเกิดขึ้น  หรือหลงักำรท ำ

หนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง เงินบ ำนำญ หรือเงินบ ำเหน็จ ตำมขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี หลงัจำกท่ีไดห้กัเงินช ำระ

หน้ีหรือผกูพนัตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้แลว้ 

 ขอ้ 4. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หนงัสือน้ีมีผลใชบ้งัคบั รวมถึงหน้ีสินใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 

ก่อนวนัท ำหนงัสือน้ี ดว้ย และยินยอมให้หนงัสือฉบบัน้ีมีผลบงัคบัตลอดไปจนกว่ำขำ้พเจำ้จะหมดสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ 

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ท ำขึ้นดว้ยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้  มีจ ำนวน  3 ฉบบั   มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนั   ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้

เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน ฉบบัท่ีสองไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั ฉบบัท่ีสำมเก็บไวท่ี้ขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและ

ถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำรจึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกั 

.............................................................. ผูใ้ห้ควำมยินยอม (ผูค้  ้ำประกนั) 

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

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

                (........................................................) 
                                       เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

           ................................................. พยำน (ผูบ้งัคบับญัชำหรือกรรมกำร               
ในหน่วยงำนผูค้  ้ำประกนั) 

      (...........................................................) 
ต ำแหน่ง ........................................................ 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 

เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั 

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

 

ขำ้พเจำ้.....................................……………….......................................….. อำย.ุ...................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...................... 

เลขประจ ำตวัประชำชน............................................................................................ต ำแหน่ง............................................................................... 

สังกดั..............................................................ท่ีอยู.่................................................. ............................................................................................... 

ไดค้  ้ำประกนักำรกูเ้งินของ ...................................................................................................... ตำมหนงัสือค ้ำประกนั  หนงัสือเงินกูส้ำมญั เลขท่ี

............................/...................  ลงวนัท่ี............................................... ยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของ

หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัหกัเงินเดือน  หรือเงินอื่นใดท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บจำกหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดั  เพ่ือช ำระหน้ีแทนลูกหน้ีในกรณีท่ี

ลูกหน้ีไม่ช ำระหน้ีตำมหนงัสือเงินกูส้ำมญั เลขท่ี............................/...................  ลงวนัที่...................................... ......... ให้แก่สหกรณ์ฯ  

หลงัจำกสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่ำวให้แก่ขำ้พเจำ้แลว้  ภำยในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั และในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหน่วยงำน  

ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัใหม่  หกัเงินเดือน  หรือเงินอื่นใดท่ีขำ้พเจำ้มี

สิทธิไดรั้บจำกหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัใหม่  เพ่ือช ำระหน้ีดงักล่ำวให้สหกรณ์ฯ ต่อไป ทั้งน้ีจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินสำมญัท่ีผู ้

ค  ้ำประกนัไดค้  ้ำประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขำ้พเจำ้ไดต้รวจอ่ำนขอ้ควำมและเขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสือยินยอมให้หักเงินเดือนน้ีตลอดแลว้  จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อ

หนำ้พยำน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขำ้งตน้ 

.............................................................. ผูค้  ้ำประกนั 

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

 

 

.............................................................. พยำน 

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

                                   เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

 

 

.............................................................. พยำน (ผูบ้งัคบับญัชำหรือ 

      กรรมกำรในหน่วยงำนผูค้  ้ำประกนั) 

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

   ต ำแหน่ง ................................................................... 
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ค าเตือน 
ก่อนลงลำยมือช่ือเพ่ือเขำ้ผกูพนัในหนงัสือน้ี  
โปรดอ่ำนขอ้ควำมซ่ึงท่ำนเองจะตอ้ง
รับผิดชอบตำมหนงัสือน้ี  

หนงัสือเงินกูท่ี้................../.......................... 
ช่ือผูกู้.้.......................................................... 

หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามัญเพ่ือการบริโภค 

สำมญัทัว่ไป สำมญัเพื่อกำรบริโภค   สำมญัเพื่อคลำยกงัวล 

ท ำท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั 

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

ขำ้พเจำ้.....................................……………....…………............…….. อำย.ุ.............................................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...................... 

เลขประจ ำตวัประชำชน........................................................ต ำแหน่ง...................................................... .สถำนภำพ............................................. 

สังกดั.................................................................ท่ีอยู.่..............................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท.์.......................................................................ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ  “ผูค้  ้ำประกนั” ขอท ำหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ีให้ไวต่้อ

สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ตำมท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้...................................................................................................................................กูเ้งินจำกสหกรณ์เป็น 

จ ำนวน ..............................บำท  (..............................................................................) ตำมหนงัสือเงินกูส้ำมญัท่ี........................./................... 

ฉบบัลงวนัที..........................................เพื่อน ำไปใชใ้นกำร....................................................................... และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจำกสหกรณ์โดย

ถูกตอ้งแลว้  ขำ้พเจำ้ยินยอมค ้ำประกนัหน้ีตำมสัญญำเงินกู้ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน ..............................................................................บำท  

(.....................................................................................................................................................................)โดยสัญญำว่ำ ถำ้ผูกู้ผ้ิดนดัไม่ใชเ้งิน

แก่สหกรณ์  หรือผูกู้ผ้ิดสัญญำขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู ้และเรียกให้ผูกู้ช้  ำระหน้ี หรือมีกรณีอื่นใด อนักระท ำให้

สหกรณ์ไม่ไดรั้บช ำระหน้ีตำมสัญญำเงินกูด้งักล่ำวแลว้ก็ดี ขำ้พเจำ้ยอมรับผิดช ำระเงินตน้ที่ผูกู้ค้ำ้งช ำระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่ำสินไหม

ทดแทน ซ่ึงผูกู้ ้คำ้งช ำระตลอดจนค่ำภำระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรำยน้ี และค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ินตำมสัญญำเงินกู้ดงักล่ำว จนกว่ำ

สหกรณ์จะไดรั้บช ำระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้ 2.  ขำ้พเจำ้ยินยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำวตำม  ขอ้ 1 และทรำบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองกำรส่งงวดช ำระหน้ี  อตัรำดอกเบ้ีย  และ

กำรเรียกคืนเงินกูก้่อนถึงก ำหนดตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูส้ำมญันั้นโดยตลอดแลว้  ขำ้พเจำ้ยอมปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนันั้น ๆ 

ทุกประกำร  จนกว่ำหน้ีสิน  และค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระติดพนั  จะไดช้ ำระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ขำ้พเจำ้ยอมรับผกูพนัว่ำ กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขำ้พเจำ้หลุดพน้จำกกำร

ค ้ำประกนัรำยน้ี  จนกว่ำผูท่ี้ขำ้พเจำ้ค ้ำประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมำชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  เห็นสมควรเขำ้เป็นผูค้  ้ำประกนั

แทนขำ้พเจำ้ 

 ข้อ 4.  ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำต้องช ำระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้  หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำแล้ว   

ภำยในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั  ขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดของ

ขำ้พเจำ้หักจ ำนวนเงิน ณ ท่ีจ่ำย ช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งช ำระให้สหกรณ์จำกเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดของขำ้พเจำ้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดย

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือยินยอมให้หักเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์และควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่ำจะได้

ช ำระหน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินสำมญัท่ีขำ้พเจำ้ไดค้  ้ำประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้ 

.............................................................................. ผูค้  ้ำประกนั 

(............................................................................) 
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ขอ้  5.  ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหักเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดของขำ้พเจำ้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ

หน่วยงำนตน้สังกดั ของขำ้พเจำ้ให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยให้สหกรณ์จนกว่ำสหกรณ์จะไดรั้บช ำระหน้ีจนส้ินเชิง 

ขอ้ 6.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้จะไดรั้บจำกสหกรณ์ตำมขอ้บงัคบั หรือ

สหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จำกกำรท ำสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุน

สวสัดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย(กสธท.) หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์

สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ท่ีขำ้พเจำ้ตกลงท ำไวก้บัสมำคมฯ  ขำ้พเจำ้ยอมให้สหกรณ์หกัช ำระหน้ีท่ีตอ้ง

รับผิดตำมสัญญำค ้ำประกนัน้ีได ้

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ท ำหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่ำงๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์

ใดๆจำกสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐำนเม่ือขำ้พเจำ้ถึงแก่ควำมตำยนั้น   ไม่ว่ำจะไดต้ั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวก้่อนหน้ำหรือหลงัจำกท่ี ขำ้พเจำ้ไดท้ ำ

สัญญำน้ี ไม่กระทบกระเทือนกำรบงัคบัตำมสัญญำค ้ำประกันฉบบัน้ีแต่ประกำรใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะตอ้งช ำระหน้ีตำมสัญญำน้ี

ครบถว้นก่อน 

 ข้อ 7.  หำกข้ำพเจ้ำได้ยำ้ยท่ีอยู่จำกท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ  ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยทันที  ถ้ำหำก             

ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้จง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนงัสือ  แลว้สหกรณ์ไดท้ ำหนงัสือบอกกล่ำวให้แก่ขำ้พเจำ้  ให้ถือว่ำไดส่้งให้แก่ขำ้พเจำ้โดยชอบ  ทั้งน้ี  

โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงว่ำมีผูรั้บไวห้รือไม่  และแมห้ำกว่ำส่งให้ไม่ไดเ้พรำะหำไม่พบต ำบล  สถำนท่ีท่ีระบุไวข้ำ้งตน้นั้นก็ดี  ให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ไดรั้บ

และทรำบหนงัสือติดต่อบอกกล่ำว  หรือหนงัสืออื่นใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

 ขำ้พเจำ้ไดต้รวจอ่ำนขอ้ควำมและเขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสือค ้ำประกนัน้ีตลอดแลว้  จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน ณ 

วนั เดือน ปี ท่ีระบุขำ้งตน้ 

      .............................................................. ผูค้  ้ำประกนั 

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

                       .............................................................. พยำน(ผูบ้งัคบับญัชำหรือกรรมกำรในหน่วยงำนผูค้  ้ำประกนั) 

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

                                                         .............................................................. พยำน/ สมำชิก 

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูค้  ้ำประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั 
วนัที่..................................................................... 

 ขำ้พเจำ้..................................................................................เป็นคูส่มรสของ
................................................................................... ไดยิ้นยอมให้คู่สมรสของขำ้พเจำ้ค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัเพื่อกำรบริโภคของสหกรณ์
ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ตำมหนงัสือค ้ำประกนัฉบบัน้ี  และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
   ลงช่ือ...........................................................คูส่มรสผูใ้ห้ค ำยินยอม 
   (........................................................................) 

   ลงช่ือ.......................................................ผูค้  ้ำประกนั       ลงช่ือ..............................................พยำน 
   (........................................................................)         (........................................................................) 

รับรองว่ำไดต้รวจบตัรประจ ำตวั และลำยมือช่ือผูค้  ้ำประกนั และเห็นว่ำหนงัสือค ้ำประกนัน้ีไดท้ ำขึ้นโดยถูกตอ้งแลว้ 

.............................................................. เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 

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

     ............./............./............. 

สภำนภำพกำรสมรสของผูค้  ้ำประกนั 

โสด สมรส  หยำ่          หมำ้ย 

ร้ำง หมำ้ย 


