รับที…………………
วันที…………………

หนังสื อกูท้ ี………………..
วันที……………………….
บัญชีเงินกูท้ ี………………

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
คําขอกู้เงินพิเศษ
เขียนที…………………..………………………….
วันที………………………………………………………….
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ข้าพเจ้า…………………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที………………..อายุ…………….ปี

⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕

บัตรประชาชนเลขที
ตําแหน่ง........................................................................
สังกัด................................................………………………………………โทรศัพท์ทีทํางาน........................................................
โทรศัพท์มือถือ.........................................................................เงินได้รายเดือน เดือนละ...........................................................บาท
ทีอยูป่ ัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที……………หมู่ที..................ถนน……………………….ตําบล…………………………....................
อําเภอ………………………….............จังหวัด………………………….โทรศัพท์ทีบ้าน………………………........................
สถานภาพทางครอบครัว โสด สมรส หม้าย หย่า
คู่สมรส ชือ……………………………………..………………………..อาชีพ…………………………………………………
ทีทํางาน…………………………………………………………ตําแหน่ง......................................................................................เงิน
ได้รายเดือน เดือนละ………………………………....บาท
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูเ้ งินพิเศษของสหกรณ์ จํานวน.....................................................................บาท
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ (โปรดกาเครื องหมาย / ใน ทีต้องการ
เพือซื5อบ้าน หรื ออาคารพาณิ ชย์ พร้อมทีดิน เพือใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัย
เพือก่อสร้าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ ง บ้านหรื ออาคารพาณิ ชย์ เพือใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัย
เพือซื5อทีดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน เพือใช้เป็ นทีอยูอ่ าศัย
เพือไถ่ถอนจํานองบ้านหรื ออาคารพาณิ ชย์ พร้อมทีดิน ของสถาบันการเงินอืนหรื อบุคคลภายนอก
เพือไถ่ถอนจํานองทีดิน ของสถาบันการเงินอืนหรื อบุคคลภายนอก
เพือซื5อห้องชุดในอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)
เพือซื5อรถยนต์
อืน ๆ .............................................................................................................................................................................
(โปรดกรอกรายละเอียดสถานทีต& (งั ตามวัตถุประสงค์ ทขี& อกู้ ยกเว้นเพือ& ซื(อรถยนต์ / อืน& ๆ)
สถานทีตั5งอยูท่ ี เลขที........................... หมู่ที.....................ตรอก/ซอย.............................................................................................
ถนน.........................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต..........................................................
จังหวัด....................................................................
ข้อ 2. การขอกูใ้ นครั5งนี5 นอกจากค่าหุน้ ทีปลอดจากการจํานอง หรื อบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ ซึงข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการขอกูเ้ งินพิเศษ คือทีดินหรื อสิ งปลูกสร้างบนทีดิน เพือจํานองเป็ นประกัน
(ต้องเป็ นทีดินอันปลอดภาระจํานองรายอืน) ดังนี5
2.1 โฉนดทีดิน / น.ส.3 ก. เลขที........................ระวาง.......................................เลขทีดิน.......................................
หน้าสํารวจ...........................เล่ม.........................หน้า.................................ตําบล..........................................อําเภอ..........................
จังหวัด..................................................จํานวนเนื5อที………………….ไร่ ………….งาน………………..………….………..ต.ร.ว.
ราคาประมาณ……………………………………..บาท เป็ นกรรมสิ ทธิ?ของ.....................................................................................

-2อายุ……………ปี ชือบิดา – มารดา ……………………………………………………………........................................................
ทีอยูเ่ จ้าของกรรมสิ ทธิ?……………………………………………………………………………………………………………….
2.2 โฉนดทีดิน / น.ส.3 ก. เลขที........................ระวาง.......................................เลขทีดิน.......................................
หน้าสํารวจ...........................เล่ม.........................หน้า.................................ตําบล..........................................อําเภอ..........................
จังหวัด..................................................จํานวนเนื5อที………………….ไร่ ………….งาน………………..………….………..ต.ร.ว.
ราคาประมาณ……………………………………..บาท เป็ นกรรมสิ ทธิ?ของ.....................................................................................
อายุ……………ปี ชือบิดา – มารดา …………………………………………………………………………ทีอยูเ่ จ้าของกรรมสิ ทธิ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 สิ งปลูกสร้าง / อาคาร อยูบ่ า้ นเลขที......................ถนน........................................หมู่ที.....................................
ตําบล..........................................อําเภอ...........................................จังหวัด.................................................ตั5งอยูบ่ นโฉนด/น.ส.3 ก.
เลขที…………………………. เป็ นกรรมสิ ทธิ?ของ...........................................................................................................................
ลักษณะอาคาร/สิ งปลูกสร้าง เป็ น บ้านอยูอ่ าศัย ตึกแถว อืนๆ…………………………………………………………….
ราคาสิ งปลูกสร้าง/ต่อเติมปรับปรุ งอาคาร ประมาณ……………………………..บาท ก่อสร้างมาแล้ว...................................ปี
2.4 หลักทรัพย์อืนๆ เช่น หลักทรัพย์รัฐบาล เอกสารเงินฝากของสหกรณ์น5 ี หรื อสถาบันการเงินอืนจะจํานําเป็ นประกัน
1)………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………..
(ต้ องแนบสําเนาภาพถ่ ายเอกสารเงินฝากของสหกรณ์ มาพร้ อมกับคําขอกู้ด้วย)
ข้อ 3. ในเวลานี5ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม.............................หุน้ เป็ นเงิน............................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินสะสมหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา........................................บาท
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับการอนุมตั ิให้กไู้ ด้ ข้าพเจ้าขอ แบ่งรับเป็ น...................................................................งวด
งวดที 1 จํานวน..........................................................บาท งวดที 2 จํานวน..................................................บาท
งวดที 3 จํานวน..........................................................บาท งวดที 4 จํานวน..................................................บาท
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกูจ้ ะชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี5ย เป็ นงวดรายเดือน ๆ ละ เท่า ๆ กัน งวดละ.................บาท
ให้เสร็จสิ5นภายในระยะเวลา............................ปี เป็ นจํานวน..............................งวด
ข้อ 6. ข้าพเจ้าและหรื อคู่สมรส มีรายได้อืน ๆ โดยมีทีมาและจํานวนรายได้ ดังต่อไปนี5
(1)...............................................................................................................................................................
(2)..............................................................................................................................................................
(3).............................................................................................................................................................
ข้อ 7. ข้าพเจ้ารับรองจะให้ขอ้ ความจริ ง และความร่ วมมือแก่คณะกรรมการดําเนินการ หรื อบุคคลอืน ซึงสหกรณ์
มอบให้สอบสวนและทํารายงานเกียวกับคําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษรายนี5
ข้อ 8. ในการรับเงินกูข้ า้ พเจ้าจะได้ทาํ หนังสื อกูส้ าํ หรับเงินกูพ้ ิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนดและ
ถือว่าคําขอกูเ้ ป็ นส่วนหนึงของหนังสื อสัญญาเงินกูด้ ว้ ย
ข้อ 9.ในการกูเ้ งินตามคําขอนี5 ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ซึงพร้อมทีจะทําคํายินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐาน
ในท้ายหนังสื อกู้ และถือว่าคําขอกูน้ 5 ีเป็ นส่วนหนึงของหนังสื อสัญญาเงินกูด้ ว้ ย
ข้อ 10. ข้าพเจ้าจะติดตามผลการอนุมตั ิของคณะกรรมการดําเนินการ และปฏิบตั ิตามมติในเรื องทีเกียวกับคําขอกูข้ อง
ข้าพเจ้าทุกประการ
ลงชือ…………………..…………………….ผูข้ อกู้
(............................................................................)

บันทึกท้ ายคําขอกู้ทตี& ้องทราบและปฎิบัติ
1.ข้าพเจ้ายินดีจ่ายค่าธรรมเนียมประเมินหลักทรัพย์หรื อค่าใช้จ่ายอืนให้แก่บริ ษทั ทีประเมินหลักทรัพย์ ในวันทีทําการ
ประเมิน
2.ข้าพเจ้าทําการประกันอัคคีภยั ของอาคาร/สิ งปลูกสร้างทีเสนอเป็ นหลักประกัน เมือได้ทาํ การอนุมตั ิให้กขู้ อง
คณะกรรมการดําเนินการ หรื อหลังจากการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็ จโดยพลัน ตามทีสหกรณ์กาํ หนดโดยระบุชือสหกรณ์เป็ นผูร้ ับ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าํ ระเบี5ยประกันและจะนํากรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ข้างต้นนี5 มอบต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
3.เมือข้าพเจ้าได้ทราบคําอนุมตั ิให้เงินกูพ้ ิเศษนี5 ข้าพเจ้าจะรี บติดต่อกับสหกรณ์ เพือทํานิติกรรม จดจํานอง และรับ
เงินงวดแรก หรื อทั5งหมดให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วัน มิฉะนั5นให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิ ทธิ?
4.พร้อมคําขอกูน้ 5 ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพือประกอบการพิจารณา ดังนี5
หนังสื อรับรองเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ หรื อผูก้ แู้ ละคู่สมรส (เดือนล่าสุด)
สําเนาบัตรประจําตัวของผูก้ แู้ ละคู่สมรส
สําเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละคู่สมรส
สําเนาใบทะเบียนสมรส หรื อทะเบียนหย่า หรื อใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
สําเนาระวางทีดินของสํานักงานทีดิน
สําเนาโฉนดทีดินหรื อ น.ส.3 ก. ทีเสนอเป็ นหลักประกันทุกหน้า
สําเนาบัตรประจําตัวของเจ้าของทีดินและคู่สมรส
สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของทีดินและคู่สมรส
สําเนาใบทะเบียนสมรส หรื อทะเบียนหย่า หรื อใบมรณะบัตร (ถ้ามี) ของเจ้าของทีดิน
ใบยินยอมมอบโฉนดทีดิน หรื อ น.ส.3ก. คํ5าประกันเงินกู้ ของเจ้าของทีดินและคู่สมรส
สําเนาสัญญาจะซื5อจะขาย
สําเนาแบบแปลนสิ งก่อสร้าง พร้อมรายละเอียดงวดงาน ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในแต่ละงวด
สําเนาสัญญาจํานองและยอดหนี5คงเหลือจากสถาบันการเงินทีติดภาระจํานอง
ใบประเมินราคาของสํานักงานทีดิน
แผนทีไปทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
ภาพถ่ายทีดิน อาคารและสิ งปลูกสร้าง
สําเนากรรมสิ ทธิ?หอ้ งชุดในอาคารชุด (คอนโดมิเนียม)
อืน ๆ ระบุ...................................................................................................................................................................
(ลงชือ)................................................................ผูข้ อกู้
(......................................................................................)
ได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการขอกูเ้ งินพิเศษแล้ว
ถูกต้องตามหลักการทีสหกรณ์กาํ หนด
(ลงชือ)................................................................เจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบ
(.............................................................................................)
.............................../.............................../...............................

แบบรายงานหลักทรัพย์ คาํ( ประกัน “ทีด& นิ ”
ชือผูก้ .ู้ .............................................................................ตําแหน่ง..........................................................หน่วยงาน...............................
รายการสํารวจทีดิน โฉนดทีดิน/น.ส.3ก. เลขที..................................เลขทีดิน.........................................ระวาง...................................
ตําบล.............................................................อําเภอ.................................................................จังหวัด..................................................
ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ?..........................................................................................เนื5อที...........................ไร่ ......................................ต.ร.ว.
1.สภาพทีดิน ถมแล้ว ยังไม่ถม
2.ทีตั5ง ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล อืน ๆ ................................................................
3.ทําเลทีตั5ง ชุมชนทีอยูอ่ าศัย ธุรกิจการค้า เกษตรกรรม อืน ๆ ……………………………..
4.ถนนผ่านหน้าทีดิน รถยนต์เข้า –ออก ได้ ไม่ได้
5.ผิวจราจร คอนกรี ต ลาดยาง ลูกรัง หิ นคลุก ดิน อืน ๆ..........................................................
6.สาธารณูปโภค ไฟฟ้ า นํ5าประปา/บาดาล โทรศัพท์ อืน ๆ ................................................................
หมายเหตุ................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
แบบรายงานหลักทรัพย์ คาํ( ประกัน “อาคาร/สิ&งปลูกสร้ าง”
รายงานสํารวจอาคาร อาคารหลังที.........................บ้านเลขที.............................ก่อสร้างในโฉนดเลขที.............................................
1.สภาพก่อสร้าง ยังไม่ก่อสร้าง ก่อสร้างแล้วเสร็ จ..................% ก่อสร้างมาแล้ว.............................ปี
2.สภาพอาคาร
ตึก
ตึกครึ งไม้
ไม้
กระเบื5องแผ่นเรี ยบ อืน ๆ ............................................
3.ลักษณะอาคาร บ้านเดียว..................ชั5น
บ้านแฝด....................ชั5น
ทาวน์เฮ้าส์.........................ชั5น
อาคารพาณิ ชย์.................ชั5น
อืน ๆ ......................................................................
4.ผนัง
ก่ออิฐฉาบปูน
ไม้
กระเบื5องแผ่นเรี ยบ อืน ๆ .................................................................
5.การทาสี
ทาสี
ไม่ทาสี อืน ๆ .......................................................................
6.พื5น/ผิว ชั5น1
พื5น ค.ส.ล.
พื5นไม้ พื5นอืน ๆ .............................................................
ชั5น2 พื5น ค.ส.ล.
พื5นไม้ พื5นอืน ๆ .............................................................
ชั5น3 พื5น ค.ส.ล.
พื5นไม้ พื5นอืน ๆ .............................................................
7.รั5ว
มีร5 ัว ไม่มีร5 ัว ซิเมนต์บล็อก สังกะสี
ลวดตาข่าย อืน ๆ .............................................................
หมายเหตุ...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
(ลงชือ).....................................................................ผูก้ ู้
(....................................................................................)

แบบเขียนแผนทีส& ังเขป
แสดงทีต& (งั หลักประกันและเปรียบเทียบ

ชือผูก้ …
ู้ ………………………………………………………เลขทีสมาชิก................................สังกัด................................................................

N

(ลงชือ)....................................................................ผูก้ ู้
(....................................................................................)
....................../................................/.............................

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
หนังสือกู้สําหรับเงินกู้พเิ ศษ
้ ………………….
บัญชีเงินกู…
วันที……………………………………..
ชือผูก้ …
ู้ ……………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้า……………………………………………….สมาชิกเลขที…………….เลขบัตรประจําตัวประชาชน

⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕ อยูเ่ ลขที................... ถนน.....................................................หมู่ที.........

ตําบล...............................................อําเภอ................................ จังหวัด....................................................... รับราชการหรื องาน
ประจําในตําแหน่ง……………………………………………….…..สถานทีทํางาน………………………………………………..
สังกัด……………………………………..โทรศัพท์ทีติดต่อสะดวก..................................................ขอทําหนังสื อกูเ้ งินพิเศษให้ไว้
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี5
ข้อ 1.ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นเงิน……………………………บาท (………………………………………..)
และข้าพเจ้าได้รับจํานวนเงินดังกล่าวในวันทําหนังสื อกูเ้ งินนี5โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2.ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้เงินกูร้ ายนี5เฉพาะเพือความมุ่งหมาย……………………………………………
ตามทีได้เสนอไว้ในข้อ 1 แห่งคําขอกูพ้ ิเศษลงวันที……………………………………………..
ข้อ 3.ตราบใดทีข้าพเจ้ายังส่งคืนเงินกูร้ ายนี5ไม่เสร็ จ ข้าพเจ้ายินยอมและพร้อมทีอํานวยความสะดวกแก่กรรมการ
ดําเนินการหรื อบุคคลอืนซึงได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติม หรื อปรับปรุ งทรัพย์ทีใช้รายนี5และข้าพเจ้า
จะชี5แจ้งข้อความเกียวกับเรื องทีตรวจให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 4.หากจะแก้ไขเปลียนแปลงในสาระสําคัญซึงแบบรู ปหรื อรายการก่อสร้าง หรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารที
คณะกรรมการดําเนินการได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั5น ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพือขอรับความเห็นชอบของบุคคลผูไ้ ด้รับมอบ
จากคณะกรรมการดําเนินการเพือการนี5ก่อน
ข้อ 5.ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี5ย งวดละ ………………………………………..บาท
พร้อมทั5งดอกเบี5ยในอัตราร้อยละ…………….ต่อปี รวม ……………………………..งวด
ตั5งแต่เดือน……………………………………….เป็ นต้นไป
ในกรณีทสี& หกรณ์ มปี ระกาศเปลีย& นแปลงอัตราดอกเบีย( เงินกู้ ผู้ก้ ูยนิ ยอมเสียดอกเบีย( เงินกู้ตามทีส& หกรณ์ เรียกเก็บ
เมือ& สหกรณ์ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 30 วัน หรือแจ้ งทางจดหมายให้ ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 7 วัน
ในกรณีทแี& จ้ งให้ ทราบทางจดหมายนั(น ผู้ก้ ูยนิ ยอมให้ ถือว่ าการแจ้ งโดยการพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบีย( เงินกู้
ไว้ ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอืน& ใดทีส& หกรณ์ จะต้ องส่ งให้ แก่ ผ้กู ้ ูเป็ นการแจ้ งให้ ทราบทางจดหมายแล้ ว
ข้อ 6.ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าทีได้รับมอบหมายจากสหกรณ์
หักเงินได้รับรายเดือนของข้าพเจ้าตามจํานวนเงินงวดชําระหนี5 ข้อ 5 เพือส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 7.ตราบใดทีข้าพเจ้ายังส่งคืนเงินกูร้ ายนี5ไม่เสร็ จ ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรื อโอนอาคารหรื อทีดินซึงใช้เงินกูร้ ายนี5แก่
ผูอ้ ืน ไม่วา่ บางส่วนหรื อทั5งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน
ข้อ 8.ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า ในกรณี ใดๆดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ…14…. ก็ดี หรื อในกรณี ทีข้าพเจ้า
ปฏิบตั ิผิดสัญญาข้อใดข้อหนึงก็ดี เงินกูร้ ายนี5เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ5นเชิง พร้อมทั5งดอกเบี5ยในทันทีโดยมิพกั คํานึงถึง
กําหนดเวลาทีตกลงไว้
ข้อ 9.ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ…43 และข้อ 44…ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอออกจาก
ราชการหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ …39…..ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชําระหนี5สินซึงข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ5นก่อน

-2ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี5ให้เสร็ จสิ5นตามทีกล่าวในวรรคต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินบําเหน็จ
บํานาญหรื อเงินอืนใดทีทางราชการจะต้องจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนี5พร้อมทั5งดอกเบี5ยส่งชําระหนี5ต่อสหกรณ์ให้
เสร็ จสิ5นก่อนได้
หนังสื อกูน้ 5 ีทาํ ไว้ ณ วันทีซึงระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
…………………………………….ผูก้ ู้
(…………………………………….)
……………………………………พยาน
(……………………………………)
สําหรับผู้ก้ ู
คํายินยอมของคู่สมรสสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
เขียนที………………………………………………………….
วันที………………………………………………………………….
ข้าพเจ้า นาย/นาง………………………………….................เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง……………………………………….
ได้ยนิ ยอมให้ นาย/นาง………………………………………….………กูเ้ งินพิเศษ/คํ5าประกันเงินกูพ้ ิเศษ กับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ตามหนังสื อข้างต้นนี5ได้ตามความประสงค์ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชือ)……………………………ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(………………………………………)
ข้าพเจ้า..............................................................................ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชือของ............................................................
ซึงเป็ นคู่สมรสของข้าพเจ้าจริ ง
(ลงชือ)................................................ผูก้ /ู้ ผูค้ 5 าํ ประกัน
(........................................................................)
สําหรับผู้ก้ ู/ผู้คาํ( ประกัน
กรณีไม่ มคี ู่สมรส
ข้าพเจ้า..............................................................................................ขอรับรองว่าขณะนี5สถานภาพของข้าพเจ้า
โสด หม้าย หย่าร้าง จริ ง
(ลงชือ)................................................ผูก้ /ู้ ผูค้ 5 าํ ประกัน
(........................................................................)
(ลงชือ).......................................................พยาน
(.........................................................................)
ข้าพเจ้า………………………………….……………………ได้รับเงินกูจ้ าํ นวนเงิน……………………………บาท
(…………………………………………………..…………………….) จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ในวันที…………………………………………ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชือ…………………………………ผูร้ ับเงิน
(.......................................................................)

ลงชือ.............................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(.......................................................................)

