รับที.............................
วันที......../........./.........

คําขอและสั ญญาเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน

หนังสื อกู้ที ฉ. .........................................
วันที................./.................. /...................
บัญชีเงินกู้ที.............................................

ที........................../..........................
เขียนที .................................................................................
วันที...................เดือน...............................พ.ศ. ..................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยา จํากัด
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ า................................................................................สมาชิกเลขที.......................อายุ...................ปี
เป็ น
ข้ าราชการ
ลูกจ้ างประจํา
ข้ าราชการบํานาญ
ตําแหน่ ง.....................................สั งกัด...................................โทรศัพท์ บ้าน...............................โทรศัพท์ มือถือ....................................
โทรศัพท์ ทีทํางาน..............................ทีอยู่ปัจจุบัน บ้ านเลขที.................หมู่............ซอย...............................ถนน...............................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.............................
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินจํานวน.............................................บาท(.......................................................................)
เพือนําไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ ดงั นี.........................................................................................................................................................
ข้ อ 3. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าขอส่ งเงินกู้คนื ดังนี
(1) ภายในวันสิ นเดือน..............ต้ นเงิน....................บาท (2) ภายในวันสิ นเดือน..............ต้ นเงิน....................บาท พร้ อมด้ วยดอกเบีย
(3) ภายในวันสิ นเดือน.............ต้ นเงิน....................บาท (4) ภายในวันสิ นเดือน...............ต้ นเงิน....................บาท พร้ อมด้ วยดอกเบีย
(5) ภายในวันสิ นเดือน............ ต้ นเงิน....................บาท (6) ภายในวันสิ นเดือน...............ต้ นเงิน....................บาท พร้ อมด้ วยดอกเบีย
(7) ภายในวันสิ นเดือน.............ต้ นเงิน....................บาท (8) ภายในวันสิ นเดือน...............ต้ นเงิน....................บาท พร้ อมด้ วยดอกเบีย
(9) ภายในวันสิ นเดือน.............ต้ นเงิน....................บาท (10) ภายในวันสิ นเดือน..............ต้ นเงิน...................บาท พร้ อมด้ วยดอกเบีย
และได้ จัดให้ นาย/นาง/นางสาว.................................................สมาชิกเลขทะเบียนที..................เป็ นผู้คาประกั
ํ
นเงินกู้ฉุกเฉินดังกล่ าว
ข้ อ 4. เมือข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้แล้ว ข้ าพเจ้ ายอมรับผูกพันตามข้ อบังคับของสหกรณ์ ดังนี
4.1 ยินยอมให้ ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า ทีได้ รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ หักเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าตามจํานวนงวดชําระหนีข้ อ 2 เพือส่ งต่ อสหกรณ์
ี ้ไปจากสหกรณ์ เป็ น
4.2 ยอมให้ ถือว่ า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้ อบังคับของสหกรณ์ ให้ เงินกู้ทขอกู
อันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ นเชิงพร้ อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาทีตกลงไว้
4.3 ถ้ าประสงค์ จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจําตามข้ อบังคับของสหกรณ์
จะแจ้ งเป็ นหนังสื อให้ สหกรณ์ ทราบ และจัดการชําระหนีซึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้ เสร็จสิ นเสี ยก่อน ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ จัดการชําระหนีให้
เสร็จสิ นตามทีกล่าวข้ างต้ น เมือข้ าพเจ้ าได้ ลงชือรับเงินเดือน ค่ าจ้ าง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเลียงชีพ หรือเงินอืนใด
ในหลักฐานทีทางราชการหรือหน่ วยงานเจ้ าสั งกัดหรือนายจ้ าง จะจ่ ายเงินให้ แก่ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงิน
ดังกล่าว หักเงินชําระหนีพร้ อมดอกเบีย ส่ งชําระหนีต่ อสหกรณ์ ให้ เสร็จสิ นเสียก่อนได้
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ าขอมอบให้ เหรัญญิกหรือผู้จัดการสหกรณ์ เป็ นผู้รับเงินแทนข้ าพเจ้ า กรณีทข้ี าพเจ้ าไม่ สามารถ
รับเงินด้ วยตนเองและไม่ มกี ารมอบอํานาจให้ บุคคลอืนรับเงินแทนข้ าพเจ้ า เพือส่ งเงินให้ ข้าพเจ้ าต่ อไป
เอกสารสํ าหรับการยืนกู้
- สําเนาบัตรประชาชน หรื อ
- สําเนาบัตรข้าราชการ หรื อ
- สําเนาบัตรลูกจ้างประจํา

...............................................................................ผู้ขอกู้
...............................................................................พยาน

...............................................................................พยาน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอุตุนิยมวิทยา จํากัด โทร. 0-2744-5686

(รายการต่ อไปนี เจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ กรอกเอง)
จํานวนเงินกู้............................................บาท
วงเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
เงินได้ รายเดือน

หมายเหตุ

ต้ นเงินกู้สามัญ
คงเหลือ

ต้ นเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
คงเหลือ

จํากัดวงเงินกู้

จํากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

1. ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี หรือขาดส่ งเงินค่ าหุ้นรายเดือนหรือไม่
{ เคย
{ ไม่ เคย
2. ข้ อชีแจงอืน ๆ ............................................................................................................................................
เห็นควรอนุญาต
................................................................................................เจ้ าหน้ าที
อนุมตั ิ จํานวนเงิน ............................................. บาท
..............................................................ประธาน/ รองประธาน/ ผู้จัดการ/ ผู้ทได้
ี รับมอบหมาย
(.............................................................)

ข้ าพเจ้ าผู้ก้ มู อบอํานาจให้ .......................................................................... ตําแหน่ ง..................................... สั งกัด
...............................................................................เป็ นผู้รับเงินกู้ตามหนังสื อกู้แทนข้ าพเจ้ า
คําเตือน
ถ้ าท่ านมอบอํ า นาจให้ ผู้ อื นรั บ เงิ น แทน
โปรดแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ของท่ า น
และของผู้รับเงินแทนเพือแสดงต่ อเจ้ าหน้ าที

.....................................................................ผู้ก้ ู
....................................................................ผู้รับมอบอํานาจ
......................................................................ผู้พยาน
(...................................................................)
......................................................................ผู้พยาน
(...................................................................)
ข้ าพเจ้ า.....................................................................................ได้ รับเงินกู้ จํานวน...........................................บาท
(......................................................................................) ไปเป็ นการถูกต้ องแล้ว ณ วันที.............................................................
โอนเข้ าบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขา...........................................................เลขทีบัญชี............................................................................
...................................................................................ผู้รับเงิน
(ต้ องลงลายมือชือในการรับเงิน มิฉะนันจะไม่ ได้ รับเงินกู้)
จ่ ายเงินถูกต้ องแล้ ว
...................................................................................เจ้ าหน้ าทีการเงิน
............................/........................../...........................

สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอุตุนิยมวิทยา จํากัด
หนังสื อคําประกันสํ าหรับเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
วันที ......................................................................
ข้ าพเจ้ า............................................................................................................
สมาชิกแห่ งสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมอุตุนิยมวิทยา จํากัด เลขทะเบียนที............................................
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ ง.................................สั งกัด.............................................
ทีอยู่ปัจจุบัน บ้ านเลขที.....................................ถนน.....................................................................
ตําบล / แขวง....................................................อําเภอ / เขต..........................................................
จังหวัด............................................................................................ขอทําหนังสื อคําประกันให้ ไว้
ต่ อ สหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมอุ ตุ นิยมวิทยา จํากัด ซึ งต่ อ ไปนี ในหนั ง สื อ คําประกัน นี จะใช้ คํา ว่ า
สหกรณ์ เพือเป็ นหลักฐานดังต่ อไปนี
ข้ อ 1. ตามที.................................................................................................
ได้ ก้ ูเงินของสหกรณ์ ตามหนังสื อกู้สําหรั บเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิ น ที.................../......................
วันที...................................................นัน ข้ าพเจ้ ายินยอมคําประกันอย่ างไม่ มีจํากัด เพือหนีสิ น
เกียวกับเงินกู้รายนี
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าได้ ทราบข้ อผูกพันของผู้ก้ ูในเรื องการส่ งเงินงวดชํ าระหนี อัตราดอกเบีย
และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามทีกล่ าวไว้ ในหนังสื อนันโดยตลอดแล้ ว ข้ าพเจ้ ายอมคําประกันการปฏิบัติ
ตามข้ อผูกพันนัน ๆ ทุกประการ
ข้ อ 3. ในกรณี ที สหกรณ์ ย อมผ่ อ นเวลาส่ งเงิ น งวดชํ า ระหนี ตามที กํ า หนดไว้ นั น
ให้ แ ก่ ผู้ ก้ ู ข้ า พเจ้ า ถื อ ว่ า การผ่ อ นเวลาเช่ นนั นเป็ นความประสงค์ ข องข้ า พเจ้ า ด้ ว ย จึ ง ให้ ถื อ ว่ า ข้ า พเจ้ า ตกลง
ในการผ่อนเวลานัน ๆ ด้ วยทุกครัง
ข้ อ 4. เมื อปรากฏว่ า ผู้ ก้ ู ไ ม่ ชํ า ระหนี สิ น ซึ งข้ า พเจ้ า คํ าประกั น ไว้ นี ให้ แก่ ส หกรณ์
ตามข้ อผูกพัน ไม่ ว่าจะเป็ นเพราะเหตุใด ๆ และสหกรณ์ ได้ แจ้ งความนันให้ ข้าพเจ้ าทราบ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดชําระหนี
ให้ แก่ สหกรณ์ แทนผู้ก้ ูโดยมิพักใช้ สิทธิของผู้คําประกัน ตามมาตรา 688, 689, 690 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ นันแต่ ประการใดเลย
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ ายอมรั บผูกพันว่ า การทีข้ าพเจ้ าออกจากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ นี
ไม่ ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่ เป็ นเหตุใ ห้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการคําประกันรายนี จนกว่ าผู้ทีข้ าพเจ้ าคําประกันไว้ นี
ได้ ให้ สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คาประกั
ํ
นแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ 6. ในกรณีที ข้ าพเจ้ าต้ องชํ าระหนี สิ น ให้ แ ก่ สหกรณ์ แ ทนผู้ก้ ู ข้ า พเจ้ า ยิน ยอมให้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า เมือได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักจํานวนเงินงวด
ชําระหนีซึงข้ าพเจ้ าต้ องส่ งต่ อสหกรณ์ จากเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าเพือส่ งต่ อสหกรณ์
ข้ อ 7. หากข้ าพเจ้ าได้ ย้ายทีอยู่จากทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสื อนี ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สหกรณ์
ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที ถ้ าข้ าพเจ้ ามิได้ แจ้ งให้ สหกรณ์ ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกียวกับหนีสิ นตามสั ญญา
นีให้ ถอื ว่าข้ าพเจ้ ายังคงมีภูมิลาํ เนาอยู่ตามทีระบุไว้ในหนังสือนีทุกประการ
ข้ อ 8. หากมีการฟ้ องร้ องบังคับคดีเกียวกับหนีสินตามสัญญานี ข้ าพเจ้ าผู้คาประกั
ํ
น
ยินยอมให้ สหกรณ์ ฟ้องคดีได้ทีศาลจังหวัด ซึงเป็ นทีตังสํ านักงานสหกรณ์
หนังสือคําประกันนีทําไว้ ณ วันทีซึงระบุข้างต้ น และข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ต่ อหน้ าพยาน

.................................................................ผู้คําประกัน
.................................................................พยาน
(................................................................)
.................................................................พยาน
(................................................................)
(ให้ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรข้ าราชการ/บัตรลูกจ้ างประจําของผู้คาประกั
ํ
น พร้ อมรับรองสําเนาด้ วย)

สํ าหรับเจ้ าหน้ าที
หนังสื อกู้ท......................./.............................
ี
ชือผู้ก้ .ู .............................................................
ทะเบียนผู้คําประกัน.......................................
เล่มที...................หน้ า....................................

คําเตือนสํ าหรับผู้คาประกั
ํ
น
ก่ อนทีจะลงนามในหนังสื อคําประกัน ผู้คาประกั
ํ
นควร
อ่ านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสื อคําประกันให้ เข้ าใจ
โดยชั ด เจน หากผู้ คํ าประกั น มี ข้ อ สงสั ย ใด ๆ ควรปรึ ก ษา
ผู้มีความรู้ ก่อนทีจะทําหนังสือคําประกัน

การทีผู้ คําประกัน ลงนามในหนั งสื อคํ า
ประกันกับสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมตุนิยมวิทยา
จํากัด เพือคําประกัน หนีตามหนังสื อกู้สําหรับ
เงิ น กู้ ฉุ ก เฉิ น เลขที ................/...............
ลงวันที............................................................
ระหว่ างสหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมอุตุนิยมวิทยา
จํ า กัด ( ผู้ ใ ห้ ก้ ู ) กั บ นาย / นาง / นางสาว
............................................................... ( ผู้ก้ ู )
ผู้ คํ าประกั น จะมี ค วามรั บ ผิ ด ต่ อผู้ ใ ห้ กู้ ใน
สาระสํ าคัญ ดังนี
1.ผู้คาประกั
ํ
นจะต้ องรับผิดอย่ างจํากัดไม่ เกินวงเงินตามที
กําหนดในหนังสือกู้ยมื เงิน
2. ผู้ คําประกัน จะรั บ ผิ ด ต่ อ ผู้ ใ ห้ ก้ ู ภ ายในวงเงิ น ที ผู้ ก้ ู
ค้างชําระกับผู้ให้ ก้ ู ตามหนังสือกู้ยมื เงิน และอาจต้ องรับผิดชดใช้
ดอกเบียหรือค่าสินไหมทดแทนอืน ๆ อีกด้ วย
3. ผู้คาประกั
ํ
นจะรับผิดในวงเงินกู้ตามหนังสือกู้ยมื เงิน
4. ผู้คาประกั
ํ
นต้ องรับผิดร่ วมกับผู้ก้ ู
5. เมือผู้ก้ ูผิดนัดชํ าระหนี ผู้ให้ ก้ ูมีสิทธิเรี ยกร้ องและ
บังคับให้ ผู้คําประกันชําระหนีทังหมดทีผู้ก้ ูค้างชํ าระ โดยผู้ให้ ก้ ู
ไม่ จาํ เป็ นต้ องเรียกร้ องหรือบังคับเอาจากผู้ก้กู ่อน
6. เป็ นหนั ง สื อคํ าประกั น เพื อกิ จ การเนื องกั น ไป
หลายคราว ไม่ จํ า กั ด เวลาที ผู้ คํ าประกั น ไม่ ส ามารถยกเลิ ก
เพิกถอนได้
7. ผู้ คํ าประกัน ไม่ ห ลุ ด พ้ น จากความรั บ ผิด แม้ ผู้ ใ ห้ ก้ ู
ยอมผ่อนเวลาให้ แก่ผ้กู ้ ู
นอกจากทีกล่ าวไว้ ข้างต้ นแล้ ว ผู้คาประกั
ํ
นยังมีหน้ าที
และความรับผิดต่ าง ๆ ตามทีระบุไว้ในหนังสือคําประกัน
ข้ าพเจ้ าได้ รับ ทราบคําเตือนนี แล้ ว จึงลงลายมือ ชื อไว้
เป็ นหลักฐาน

ลงชือ.....................................ผู้คําประกัน
ลงชือ....................................เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์

