
 

 

 

คาํขอและสัญญาเงนิกู้เพื6อเหตุฉุกเฉิน 

                     ที6........................../.......................... 

             เขยีนที6 ................................................................................. 

             วนัที6...................เดือน...............................พ.ศ. .................. 

เรียน   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา  จาํกดั 

ข้อ  G.    ข้าพเจ้า................................................................................สมาชิกเลขที6.......................อายุ...................ปี 

เป็น               ข้าราชการ                 ลูกจ้างประจาํ                ข้าราชการบํานาญ 

ตาํแหน่ง.....................................สังกดั...................................โทรศัพท์บ้าน...............................โทรศัพท์มือถือ.................................... 

โทรศัพท์ที6ทาํงาน..............................ที6อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที6.................หมู่............ซอย...............................ถนน...............................

ตาํบล/แขวง......................................อาํเภอ/เขต...............................จงัหวดั.......................................รหัสไปรษณย์ี............................. 

  ข้อ  T.    ข้าพเจ้าขอกู้เงนิจาํนวน.............................................บาท(.......................................................................) 

เพื6อนําไปใช้ตามวตัถุประสงค์ดงันีV......................................................................................................................................................... 

ข้อ W. เมื6อข้าพเจ้าได้รับเงนิกู้  ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงนิกู้  เป็นงวดรายเดือนงวดละ  ...................................... บาท  

พร้อมด้วยดอกเบีVย  ในอตัราร้อยละ  .......................   ต่อปี  รวม  ......................งวด  เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง.............................บาท  

ทัVงนีVตัVงแต่งวดประจาํเดือน.......................................................................เป็นต้นไป 

  ข้อ X. เมื6อข้าพเจ้าได้รับเงนิกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพนัตามข้อบังคบัของสหกรณ์ดงันีV 

   X.G  ยนิยอมให้ผู้บังคบับัญชา    หรือเจ้าหน้าที6ผู้จ่ายเงนิได้รายเดือนของข้าพเจ้า     ที6ได้รับมอบหมาย

จากสหกรณ์  หักเงนิได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจาํนวนงวดชําระหนีVข้อ  T  เพื6อส่งต่อสหกรณ์ 

   X.T  ยอมให้ถือว่า  ในกรณใีด  ๆ  ดงักล่าวในข้อบังคบัของสหกรณ์  ให้เงนิกู้ที6ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็น

อนัถงึกาํหนดส่งคืนโดยสิVนเชิงพร้อมทัVงดอกเบีVยในทนัท ี โดยมพิกัคาํนึงถงึกาํหนดเวลาที6ตกลงไว้ 

   X.W ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ  หรืองานประจาํตามข้อบังคบัของสหกรณ์     

จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการชําระหนีVซึ6งมอียู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิVนเสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จดัการชําระหนีVให้

เสร็จสิVนตามที6กล่าวข้างต้น  เมื6อข้าพเจ้าได้ลงชื6อรับเงนิเดือน  ค่าจ้าง  เงนิสะสม  บําเหน็จ  บํานาญ  เงนิทุนเลีVยงชีพ  หรือเงนิอื6นใด   

ในหลกัฐานที6ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกดัหรือนายจ้าง    จะจ่ายเงนิให้แก่ข้าพเจ้า   ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจ้าหน้าที6ผู้จ่ายเงนิ

ดงักล่าว    หักเงนิชําระหนีVพร้อมดอกเบีVย  ส่งชําระหนีVต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิVนเสียก่อนได้ 

  ข้อ ].  ข้าพเจ้าขอมอบให้เหรัญญกิหรือผู้จดัการสหกรณ์เป็นผู้รับเงนิแทนข้าพเจ้า  กรณทีี6ข้าพเจ้าไม่สามารถ

รับเงนิด้วยตนเองและไม่มกีารมอบอาํนาจให้บุคคลอื6นรับเงนิแทนข้าพเจ้า  เพื6อส่งเงนิให้ข้าพเจ้าต่อไป 

 

      ...............................................................................ผู้ขอกู้ 

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

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

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

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

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา  จาํกดั  โทร. ^-T`XX-]aba 

 

 

หนังสือกู้ที6 ฉ. ......................................... 

วนัที6................./.................. /................... 

บัญชีเงนิกู้ที6............................................. 
 

 
 

รับที6............................. 
วนัที6......../........./......... 
 

เอกสารสําหรับการยื6นกู้ 

- สาํเนาบตัรประชาชน  หรือ  

- สาํเนาบตัรขา้ราชการ  หรือ 

- สาํเนาบตัรลูกจา้งประจาํ 

- สาํเนาหนา้สมุดธนาคารกรุงไทย 



(รายการต่อไปนีV  เจ้าหน้าที6ของสหกรณ์กรอกเอง) 

จาํนวนเงนิกู้............................................บาท 

วงเงนิกู้เพื6อเหตุฉุกเฉิน 

เงนิได้รายเดือน ต้นเงนิกู้สามญั 

คงเหลือ 

ต้นเงนิกู้เพื6อเหตุฉุกเฉิน 

คงเหลือ 

จาํกดัวงเงนิกู้ จาํกดัวงเงนิกู้ 

คงเหลือ 

 

 

    

หมายเหตุ G.  ผู้ขอกู้  เคยผดินัดการส่งเงนิงวดชําระหนีV  หรือขาดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ 

   ¡     เคย                                                 ¡    ไม่เคย 

  T.  ข้อชีVแจงอื6น  ๆ  ............................................................................................................................................ 

       เห็นควรอนุญาต 
 

           ................................................................................................เจ้าหน้าที6 

       อนุมตั ิ   จาํนวนเงนิ ............................................. บาท  
 

               ..............................................................ประธาน/ รองประธาน/ ผู้จดัการ/ ผู้ที6ได้รับมอบหมาย 

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

 
 

  ข้าพเจ้าผู้กู้มอบอาํนาจให้.......................................................................... ตาํแหน่ง..................................... สังกดั

...............................................................................เป็นผู้รับเงนิกู้ตามหนังสือกู้แทนข้าพเจ้า 

       

.....................................................................ผู้กู้     

....................................................................ผู้รับมอบอาํนาจ 

......................................................................ผู้พยาน 

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

     ......................................................................ผู้พยาน 

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

  ข้าพเจ้า.....................................................................................ได้รับเงนิกู้ จาํนวน...........................................บาท 

(......................................................................................)     ไปเป็นการถูกต้องแล้ว   ณ   วนัที6............................................................. 

โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา...........................................................เลขที6บัญชี............................................................................ 

 

     ...................................................................................ผู้รับเงนิ 

             (ต้องลงลายมือชื6อในการรับเงนิ  มฉิะนัVนจะไม่ได้รับเงนิกู้) 
   

จ่ายเงนิถูกต้องแล้ว 

 

     ...................................................................................เจ้าหน้าที6การเงนิ 

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

 
 

คาํเตือน 

ถ้ า ท่ านมอบอํานาจใ ห้ ผู้ อื6 น รับ เงินแทน         

โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวของท่าน       

และของผู้รับเงนิแทนเพื6อแสดงต่อเจ้าหน้าที6 



               สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา  จาํกดั 

                                      หนังสือคํVาประกนัสําหรับเงนิกู้เพื6อเหตุฉุกเฉิน 

 
 
                                                                 วนัที6  ......................................................................

         

 ข้าพเจ้า............................................................................................................... 

สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา จาํกดั เลขทะเบียนที6............................................               

รับราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง..................................สังกดั...............................................      

ที6อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที6.....................................ถนน.........................................................................                 

ตาํบล / แขวง....................................................อาํเภอ / เขต..............................................................                                 

จงัหวดั..............................................................................................ขอทาํหนังสือคํVาประกนัให้ไว้                

ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา  จาํกดั  ซึ6งต่อไปนีVในหนังสือคํVาประกนันีVจะใช้คาํว่า

สหกรณ์เพื6อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนีV 

  ข้อ  G.  ตามท.ี................................................................................................ 

ได้กู้เงนิของสหกรณ์ตามหนังสือกู้สําหรับเงนิกู้เพื6อเหตุฉุกเฉิน   ที6........................./.........................                           

วนัที6..........................................................................นัVน    ข้าพเจ้ายนิยอมคํVาประกนัอย่างไม่มจีาํกดั   

เพื6อหนีVสินเกี6ยวกบัเงนิกู้รายนีV 

  ข้อ  T.  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพนัของผู้กู้ในเรื6องการส่งเงนิงวดชําระหนีV  อตัราดอกเบีVย   

และการเรียกคืนเงนิกู้ก่อนถงึกาํหนดตามที6กล่าวไว้ในหนังสือนัVนโดยตลอดแล้ว    ข้าพเจ้ายอมคํVาประกนัการปฏิบัติ

ตามข้อผูกพนันัVน ๆ  ทุกประการ 

  ข้อ  W.  ในกรณทีี6สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงนิงวดชําระหนีVตามที6กาํหนดไว้นัVน ให้แก่ผู้กู้   

ข้าพเจ้า ถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนัVนเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย  จงึให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลง ในการผ่อนเวลานัVน  ๆ  

ด้วยทุกครัVง 

  ข้อ  X.  เมื6อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชําระหนีVสินซึ6งข้าพเจ้าคํVาประกนัไว้นีVให้แก่สหกรณ์    ตามข้อ

ผูกพนั ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด  ๆ  และสหกรณ์ได้แจ้งความนัVนให้ข้าพเจ้าทราบ    ข้าพเจ้ายอมรับผดิชําระหนีVให้แก่

สหกรณ์แทนผู้กู้โดยมพิกัใช้สิทธิของผู้คํVาประกนั    ตามมาตรา  abb, abh, ah^  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

นัVนแต่ประการใดเลย 

  ข้อ  ].  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพนัว่า  การที6ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นีV               

ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการคํVาประกนัรายนีV    จนกว่าผู้ที6ข้าพเจ้าคํVาประกนัไว้นีV                  

ได้ให้สมาชิกอื6น   ซึ6งคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คํVาประกนัแทนข้าพเจ้า 

  ข้อ  a.  ในกรณทีี6ข้าพเจ้าต้องชําระหนีVสินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้    ข้าพเจ้ายนิยอมให้

ผู้บังคบับัญชาหรือเจ้าหน้าที6ผู้จ่ายเงนิได้รายเดือนของข้าพเจ้า  เมื6อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักจาํนวนเงนิงวด

ชําระหนีVซึ6งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงนิได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื6อส่งต่อสหกรณ์ 

  ข้อ  `.  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที6อยู่จากที6ได้แจ้งไว้ในหนังสือนีV   ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์

ทราบเป็นหนังสือโดยทนัท ี  ถ้าข้าพเจ้ามไิด้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ  และหากมกีารดาํเนินคดเีกี6ยวกบัหนีVสินตามสัญญานีV

ให้ถือว่าข้าพเจ้ายงัคงมภูีมลิาํเนาอยู่ตามที6ระบุไว้ในหนังสือนีVทุกประการ 

  ข้อ  b.  หากมกีารฟ้องร้องบังคบัคดเีกี6ยวกบัหนีVสินตามสัญญานีV  ข้าพเจ้าผู้คํVาประกนั

ยนิยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดไีด้ที6ศาลจงัหวดั  ซึ6งเป็นที6ตัVงสํานักงานสหกรณ์ 

    หนังสือคํVาประกนันีVทาํไว้  ณ  วนัที6ซึ6งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื6อไว้เป็นสําคญั

ต่อหน้าพยาน 

 

  .................................................................ผู้คํVาประกนั 

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

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

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

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

  (................................................................) 
(ให้แนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน / บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจาํของผู้คํVาประกนั  พร้อมรับรองสําเนาด้วย) 

 
 

 

คาํเตือนสําหรับผู้คํ2าประกนั 
 
 ก่อนที6จะลงนามในหนังสือคํVาประกัน    ผู้คํVาประกันควร

อ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือคํVาประกันให้เข้าใจ

โดยชัดเจน   หากผู้คํVาประกนัมข้ีอสงสัยใด  ๆ ควรปรึกษา 

ผู้มคีวามรู้ก่อนที6จะทาํหนังสือคํVาประกนั 

 การที6ผู้คํVาประกนัลงนามในหนังสือคํVา

ประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตุนิยมวทิยา    

จาํกดั  เพื6อคํVาประกนั หนีVตามหนังสือกู้สําหรับ

เงนิกู้ฉุกเฉินเลขที6......................./....................          

ลงวนัที6............................................................

ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา    

จาํกดั ( ผู้ให้กู้ )  กบั  นาย / นาง / นางสาว

............................................................... ( ผู้กู้ )           

ผู้คํVาประกนัจะมคีวามรับผดิต่อผู้ให้กู้ใน

สาระสําคญั  ดงันีV 

              G.ผู้คํVาประกนัจะต้องรับผดิอย่างจาํกดัไม่เกนิวงเงนิตามที6

กาํหนดในหนังสือกู้ยืมเงนิ 

 T.  ผู้คํVาประกนัจะรับผดิต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงนิที6ผู้กู้          

ค้างชําระกบัผู้ให้กู้  ตามหนังสือกู้ยืมเงนิ และอาจต้องรับผดิ         

ชดใช้ ดอกเบีVยหรือค่าสินไหมทดแทนอื6น  ๆ   อกีด้วย 

 W.  ผู้คํVาประกนัจะรับผดิในวงเงนิกู้ตามหนังสือกู้ยืมเงนิ 

 X.  ผู้คํVาประกนัต้องรับผดิร่วมกบัผู้กู้ 

 ].  เมื6อผู้กู้ผดินัดชําระหนีV   ผู้ให้กู้มสิีทธิเรียกร้องและ

บังคบัให้ผู้คํVาประกนัชําระหนีVทัVงหมดที6ผู้กู้ค้างชําระ  โดยผู้ให้กู้ 

ไม่จาํเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคบัเอาจากผู้กู้ก่อน 

 a.  เป็นหนังสือคํVาประกนัเพื6อกจิการเนื6องกนัไป                

หลายคราว   ไม่จาํกดัเวลาที6ผู้คํVาประกนัไม่สามารถยกเลกิ            

เพกิถอนได้ 

 `.  ผู้คํVาประกนัไม่หลุดพ้นจากความรับผดิแม้ผู้ให้กู้          

ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ 

 นอกจากที6กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว    ผู้คํVาประกนัยงัมหีน้าที6

และความรับผดิต่าง  ๆ   ตามที6ระบุไว้ในหนังสือคํVาประกนั 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบคาํเตือนนีVแล้ว  จงึลงลายมือชื6อไว้   

เป็นหลกัฐาน 

 

ลงชื6อ.....................................ผู้คํVาประกนั 
 

ลงชื6อ....................................เจ้าหน้าที6สหกรณ์ 
 

ทะเบียนผู้คํVาประกนั....................................... 

เล่มที6...................หน้า.................................... 

หนังสือกู้ที9......................./............................. 
ชื9อผู้กู้.............................................................. 
 

สําหรับเจ้าหน้าที6 



            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา  จาํกดั 

                                  หนังสือคํVาประกนัสําหรับเงนิกู้เพื6อเหตุฉุกเฉิน 

 
 
                                                                 วนัที6  ......................................................................

         

 ข้าพเจ้า............................................................................................................... 

สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา จาํกดั เลขทะเบียนที6............................................               

รับราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง...................................สังกดั..............................................    

ที6อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที6.....................................ถนน.........................................................................                 

ตาํบล / แขวง.....................................................อาํเภอ / เขต.............................................................                                 

จงัหวดั............................................................................................ขอทาํหนังสือคํVาประกนัให้ไว้                

ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา  จาํกดั  ซึ6งต่อไปนีVในหนังสือคํVาประกนันีVจะใช้คาํว่า

สหกรณ์เพื6อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนีV 

  ข้อ  G.  ตามท.ี................................................................................................. 

ได้กู้เงนิของสหกรณ์ตามหนังสือกู้สําหรับเงนิกู้เพื6อเหตุฉุกเฉิน   ที6......................../..........................                           

วนัที6..........................................................................นัVน    ข้าพเจ้ายนิยอมคํVาประกนัอย่างไม่มจีาํกดั   

เพื6อหนีVสินเกี6ยวกบัเงนิกู้รายนีV 

  ข้อ  T.  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพนัของผู้กู้ในเรื6องการส่งเงนิงวดชําระหนีV  อตัราดอกเบีVย   

และการเรียกคืนเงนิกู้ก่อนถงึกาํหนดตามที6กล่าวไว้ในหนังสือนัVนโดยตลอดแล้ว    ข้าพเจ้ายอมคํVาประกนัการปฏิบัติ

ตามข้อผูกพนันัVน ๆ  ทุกประการ 

  ข้อ  W.  ในกรณทีี6สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงนิงวดชําระหนีVตามที6กาํหนดไว้นัVน  ให้แก่ผู้กู้   

ข้าพเจ้า ถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนัVนเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย  จงึให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานัVน  ๆ  

ด้วยทุกครัVง 

  ข้อ  X.  เมื6อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชําระหนีVสินซึ6งข้าพเจ้าคํVาประกนัไว้นีVให้แก่สหกรณ์   ตามข้อ

ผูกพนั ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด  ๆ  และสหกรณ์ได้แจ้งความนัVนให้ข้าพเจ้าทราบ    ข้าพเจ้ายอมรับผดิชําระหนีVให้แก่

สหกรณ์แทนผู้กู้โดยมพิกัใช้สิทธิของผู้คํVาประกนั    ตามมาตรา  abb, abh, ah^  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์

นัVนแต่ประการใดเลย 

  ข้อ  ].  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพนัว่า    การที6ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นีV           

ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการคํVาประกนัรายนีV   จนกว่าผู้ที6ข้าพเจ้าคํVาประกนัไว้นีV              

ได้ให้สมาชิกอื6น   ซึ6งคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คํVาประกนัแทนข้าพเจ้า 

  ข้อ  a.  ในกรณทีี6ข้าพเจ้าต้องชําระหนีVสินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้    ข้าพเจ้ายนิยอมให้

ผู้บังคบับัญชาหรือเจ้าหน้าที6ผู้จ่ายเงนิได้รายเดือนของข้าพเจ้า  เมื6อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักจาํนวนเงนิงวด

ชําระหนีVซึ6งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์จากเงนิได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื6อส่งต่อสหกรณ์ 

  ข้อ  `.  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที6อยู่จากที6ได้แจ้งไว้ในหนังสือนีV    ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์

ทราบเป็นหนังสือโดยทนัท ี  ถ้าข้าพเจ้ามไิด้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ    และหากมกีารดาํเนินคดเีกี6ยวกบัหนีVสินตามสัญญา

นีVให้ถือว่าข้าพเจ้ายงัคงมภูีมลิาํเนาอยู่ตามที6ระบุไว้ในหนังสือนีVทุกประการ 

  ข้อ  b.  หากมกีารฟ้องร้องบังคบัคดเีกี6ยวกบัหนีVสินตามสัญญานีV  ข้าพเจ้าผู้คํVาประกนั

ยนิยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดไีด้ที6ศาลจงัหวดั  ซึ6งเป็นที6ตัVงสํานักงานสหกรณ์ 

    หนังสือคํVาประกนันีVทาํไว้  ณ  วนัที6ซึ6งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื6อไว้เป็นสําคญั

ต่อหน้าพยาน 

 

  .................................................................ผู้คํVาประกนั 

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

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

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

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

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

 

 
คาํเตือนสําหรับผู้คํ2าประกนั 

 
 ก่อนที6จะลงนามในหนังสือคํVาประกัน    ผู้คํVาประกันควร

อ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือคํVาประกันให้เข้าใจ

โดยชัดเจน   หากผู้คํVาประกนัมข้ีอสงสัยใด  ๆ ควรปรึกษา 

ผู้มคีวามรู้ก่อนที6จะทาํหนังสือคํVาประกนั 

 การที6ผู้คํVาประกนัลงนามในหนังสือคํVา

ประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตุนิยมวทิยา    

จาํกดั  เพื6อคํVาประกนั หนีVตามหนังสือกู้สําหรับ

เงนิกู้ฉุกเฉินเลขที6...................../.......................          

ลงวนัที6.............................................................

ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวทิยา    

จาํกดั ( ผู้ให้กู้ )  กบั  นาย / นาง / นางสาว

............................................................... ( ผู้กู้ )           

ผู้คํVาประกนัจะมคีวามรับผดิต่อผู้ให้กู้ใน

สาระสําคญั  ดงันีV 

              G.ผู้คํVาประกนัจะต้องรับผดิอย่างจาํกดัไม่เกนิวงเงนิตามที6

กาํหนดในหนังสือกู้ยืมเงนิ 

 T.  ผู้คํVาประกนัจะรับผดิต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงนิที6ผู้กู้          

ค้างชําระกบัผู้ให้กู้  ตามหนังสือกู้ยืมเงนิ และอาจต้องรับผดิชดใช้ 

ดอกเบีVยหรือค่าสินไหมทดแทนอื6น  ๆ   อกีด้วย 

 W.  ผู้คํVาประกนัจะรับผดิในวงเงนิกู้ตามหนังสือกู้ยืมเงนิ 

 X.  ผู้คํVาประกนัต้องรับผดิร่วมกบัผู้กู้ 

 ].  เมื6อผู้กู้ผดินัดชําระหนีV   ผู้ให้กู้มสิีทธิเรียกร้องและ

บังคบัให้ผู้คํVาประกนัชําระหนีVทัVงหมดที6ผู้กู้ค้างชําระ  โดยผู้ให้กู้ 

ไม่จาํเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคบัเอาจากผู้กู้ก่อน 

 a.  เป็นหนังสือคํVาประกนัเพื6อกจิการเนื6องกนัไป               

หลายคราว   ไม่จาํกดัเวลาที6ผู้คํVาประกนัไม่สามารถยกเลกิ            

เพกิถอนได้ 

 `.  ผู้คํVาประกนัไม่หลุดพ้นจากความรับผดิแม้ผู้ให้กู้          

ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ 

 นอกจากที6กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว     ผู้คํVาประกนัยงัมหีน้าที6

และความรับผดิต่าง  ๆ   ตามที6ระบุไว้ในหนังสือคํVาประกนั 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบคาํเตือนนีVแล้ว  จงึลงลายมือชื6อไว้   

เป็นหลกัฐาน 

 

ลงชื6อ.....................................ผู้คํVาประกนั 
 

ลงชื6อ....................................เจ้าหน้าที6สหกรณ์ 

(ให้แนบสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน / บัตรข้าราชการ/บัตรลูกจ้างประจาํของผู้คํVาประกนั  พร้อมรับรองสําเนาด้วย) 

 

ทะเบียนผู้คํVาประกนั....................................... 

เล่มที6...................หน้า.................................... 

สําหรับเจ้าหน้าที6 

หนังสือกู้ที9......................./............................. 
ชื9อผู้กู้.............................................................. 
 


