มติที่ประชุมคณะกรรมกำรเงินกู้
ครั้งที่......../..........วันที่……….................…
อนุมัต…ิ …...…………………….....……..…บำท
..................……........................................
..................../....................../.....................

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

คำขอกู้เงินกู้สำมัญ

หนังสือกู้ที่ ส. ...................../.......................
วันที.่ ................./.................../.....................
บัญชีเงินกู้ท.ี่ ................................................

เขียนที่..............................................................................
วันที.่ .................................................................................
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำ...............................................................................เลขทะเบียนที่.................อำยุ....................ปี
อำยุรำชกำร...................ปี เป็น
ข้ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
ตำแหน่ง.......................................สังกัด..............................โทรศัพท์บ้ำน................................โทรศัพท์มือถือ........................................
โทรศัพท์ที่ทำงำน...........................ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้ำนเลขที.่ ...................หมู.่ ..............ซอย..............................ถนน..............................
ตำบล/แขวง..................................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย์.................................E - mail address...........................................................................................................................
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินจำนวน.................................. บำท(..............................................................................)
เพื่อนำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ดังนี้...........................................................................................................................................................
ข้อ 3. นอกจำกค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำขอเสนอผู้ค้ำประกันดังนี้
ลำดับ
ที่

ชื่อ

อำยุ
เลข
รำชกำร ทะเบียนที่

ทำงำนประจำใน
ตำแหน่ง/ สังกัด

มีเงินเดือน/
ค่ำจ้ำง

ลำยมือชื่อ
ผู้ค้ำประกัน

1
2
3
4
ข้อ 4. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน งวดละ.............................บำท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมอัตรำที่สหกรณ์กำหนด) เป็นจำนวน................................งวด ตำมระเบียบสหกรณ์
ข้อ 5. ในกำรรับเงินกู้ข้ำพเจ้ำจะได้ทำหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 6. ในกำรขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้ำพเจ้ำ (ถ้ำมี) ได้ตกลงที่จะทำหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐำนใน
ท้ำยหนังสือกู้นี้

เอกสำรสำหรับกำรยื่นกู้

ลงชื่อ..............................................................................ผูข้ อกู้

- สำเนำบัตรประชำชน หรือ
- สำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ
- สำเนำบัตรลูกจ้ำงประจำ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด โทร./โทรสำร 0-2744-5686

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
ขอรับรองว่ำผู้ขอกู้ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือมีพฤติกำรณ์ซึ่งอำจถูกออกจำกรำชกำรหรือ
งำนประจำ
ลงชื่อ ..............................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
หมำยเหตุ ผู้ขอกู้ซึ่งมีอำยุรำชกำรเกินสองปีขึ้นไปไม่ต้องรับรอง
(รำยกำรต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้จำนวนเงินกู้.............................บำท
เงินได้
รำยเดือน
(บำท)

จำกัด
วงเงินกู้
(บำท)

เงินค่ำหุ้น
(บำท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน

สำมัญ
หนังสือกูท้ ี่

(บำท)

หนังสือกู้ที่

พิเศษ
(บำท)

หนังสือกูท้ ี่

(บำท)

รวม
(บำท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บำท)

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่  เคย  ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ .....................................................................................................................................
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ค้ำประกัน
จำนวนเงินที่จะต้องค้ำประกัน....................................................บำท
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้ค้ำประกัน

เงินได้รำย
เดือน
(บำท)

จำกัดวงเงิน
ค้ำประกัน
(บำท)

กำรค้ำประกันรำยอื่น
ชื่อผู้กู้

วงเงินค้ำ
ประกัน
ต้นเงินที่ค้ำประกัน
คงเหลือ (บำท) คงเหลือ (บำท)

1
2
3
4

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่  เคย  ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ ...................................................................................................................................
......................................................................เจ้ำหน้ำที่
....................../......................../......................

หนังสือค้ำประกันที่................ชือ่ ผู้ค้ำประกัน...............................................
หนังสือค้ำประกันที่...............ชื่อผูค้ ้ำประกัน................................................
หนังสือค้ำประกันที่...............ชื่อผูค้ ้ำประกัน.................................................
หนังสือค้ำประกันที่...............ชื่อผูค้ ้ำประกัน.................................................

หนังสือสัญญำเงินกูส้ ำมัญ
ที.่ .................../....................
บัญชีเงินกู้ที่......................................
ข้ำพเจ้ำ.......................................................................สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
เลขทะเบียนที่..........................รับรำชกำรหรือทำงำนประจำในตำแหน่ง.........................................................................................
สังกัด......................................... ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่..........................................ถนน........................................................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................................
ขอทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสือกู้นี้จะใช้คำว่ำสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐำน
ดังต่อไปนี้:ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์ เป็นจำนวน...........................บำท (................................................................)
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวนั้น ในวันที่ทำหนังสือกู้นี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือน งวดละ (ตัวอักษร) ...........................................บำท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ (ตัวอักษร)......................................ต่อปี รวม (ตัวอักษร)........................................................งวด
เว้นแต่งวดสุดท้ำยเป็นจำนวนเงิน (ตัวอักษร)...................................บำท ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจำเดือน...............................เป็นต้นไป
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ เงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ) แต่ละงวดถึงกำหนดภำยในวันสิ้นเดือน
ที่ระบุไว้สำหรับงวดนั้น ๆ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ ำเป็ น ที่ ส หกรณ์ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงอั ต รำดอกเบี้ ย เงิ น กู้ แ ล้ ว ข้ ำ พเจ้ ำยิ น ยอมให้ ส หกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตำมที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำ
ทรำบล่วงหน้ำ
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ เมื่อได้รับมอบหมำย
จำกสหกรณ์หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยินยอมถือว่ำ ในกรณีใด ๆ ซึ่งกำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำด้วยกำรควบคุมหลักประกัน
และกำรเรียกคืนเงินกู้ให้ถือว่ำ เงินกู้ นี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนด
เวลำที่ให้ไว้
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำออกหรือย้ำยจำกรำชกำรหรืองำนประจำ
ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรชำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินสะสม
สำหรับข้ำรำชกำร บำเหน็จ บำนำญ หรือเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรือนำยจ้ำงพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อชำระ
หนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 6. ในกำรกู้ครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำได้นำใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่..................................................................................
จำนวน...........................................หุ้น เป็นเงิน........................................บำท จำนำไว้เพื่อเป็นหลักค้ำประกันเงินกูข้ องข้ำพเจ้ำ

ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือ โดย
ทันที ถ้ำข้ำพเจ้ำมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ และหำกมีกำรดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมิลำเนำ
อยู่ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประกำร
ข้อ 8. หำกมีกำรฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศำล
จังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงำนสหกรณ์
หนังสือกูน้ ี้ทำไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้ำงต้น และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อพยำน
........................................................................... ผู้กู้
(........................................................................)
........................... .............................................. พยำน
(........................................................................)
.......................................................................... พยำน
(.......................................................................)
(ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / บัตรข้ำรำชกำร / บัตรลูกจ้ำงประจำของผู้กู้ พร้อมรับรองสำเนำด้วย)

กรณีไม่มีคู่สมรส

คำยินยอมของคู่สมรส

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่มีคู่สมรสตำมกฎหมำย
แต่อย่ำงใด
ลงชื่อ...........................................................................ผู้กู้
(..........................................................................)

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้......................................................(ชื่อผู้กู้)
กู้เงินกู้สำมัญจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
ลงชื่อ.................. .....................................................คู่สมรส
(......................................................................)

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................ได้รับเงินกู้ จำนวน................................................บำท
(....................................................................................) ตำมหนังสือกู้นี้ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว ณ วันที่ .......................................
โอนเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำ ............................................................ เลขที่บัญชี....................................................
รับเช็คด้วยตนเอง
มอบอำนำจ
ลงชื่อ....................................................................ผู้รบั เงินกู้ (ผู้ก)ู้
(ต้องแจ้งควำมประสงค์ กำรรับเงินและลงลำยมือชื่อผูร้ บั เงิน มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเงินกู้)

........................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน
........................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสัญญำกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
หนังสือยินยอมให้สว่ นรำชกำรหักเงินชำระหนี้ในฐำนะผู้กู้สำมัญ
วันที่.............................................................................................
ข้ำพเจ้ำ..................................................................................อำยุ........................ ปี ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..........................
หมู่ที่..............ตรอก/ซอย........................ถนน..........................................ตำบล/แขวง............................................................................
อำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................................................................. .รับรำชกำรสังกัด
กรมอุตุนิยมวิทยำตำแหน่ง ................................................................... และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
เลขทะเบียนที.่ ..........................................มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำรหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
ที่ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิก จึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมไว้กับกรมอุตุนิยมวิทยำ ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำนำญหรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำได้จำกทำงรำชกำรหรือ
จำกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร หรือจำกกองทุนสำรองเลี้ย งชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้วตำม
จำนวนที่ส หกรณ์อ อมทรั พย์กรมอุตุนิ ยมวิท ยำ จ ำกัด แจ้งในแต่ล ะเดือ นและส่งชำระหนี้ ชำระค่ำ หุ้น หรือเงินอื่น แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ข้ำ พเจ้ ำ พ้น จำกกำรเป็ น ข้ำ รำชกำร/ลู ก จ้ ำง และได้ รั บ บ ำเหน็ จ หรื อ เงิ น จำกกองทุน บ ำเหน็จ บ ำนำญ
ข้ำรำชกำรหรือจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้ว หรือเงินอื่นใด ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินหักเงินจำกเงินบำเหน็ จ หรือเงินจำกกองทุนหรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ตำมจำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด แจ้ง และส่งเงินจำนวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด แทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 3. กำรหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำนำญ เงินบำเหน็ จ หรือเงินจำกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรหรือจำก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้วหรือเงินอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใด เมื่อได้หักชำระหนี้แก่ทำง
รำชกำรแล้ว (ถ้ำมี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้ อ 4. หนั งสื อ ยิ น ยอมนี้ ใ ห้ มี ผ ลตั้ งแต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไป และข้ ำ พเจ้ ำ สั ญ ญำว่ ำ จะไม่ ถ อนกำรให้ ค ำยิ น ยอมทั้ งหมด
หรือบำงส่วน เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้ นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

...........................................................................ผู้ให้คำยินยอม(ผู้กู้)
(........................................................................)
...........................................................................พยำน
(........................................................................)
...........................................................................พยำน
(........................................................................)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ
วันที่..................................................................
ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด เลขทะเบียนที่............................รับรำชกำรหรือทำงำนประจำในตำแหน่ง
.....................................สังกัด......................................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่ ..................ถนน
.............................................................. ตำบล/แขวง........................................................................
อำเภอ/เขต..................................................... จังหวัด.............................................................................
ให้ขอทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด ซึ่งต่อไปใช้คำว่ำ
สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตำมที่สหกรณ์ได้ให้ นำย/นำง/นำงสำว..................................................................
กู้เงิน จำนวนเงินกู.้ .......................................บำท............................................................................)
ตำมหนังสือเงินกู้สำมัญที่............./................ ลงวันที่ .....................................................................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจำกสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่ำวพร้อม
ดอกเบี้ยและค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่ำวตำม ข้อ 1 และทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ใน
เรื่องกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกำหนดตำมที่กล่ำวไว้ใน
หนัง สือ กู้เ งิ นส ำหรับ เงิ น กู้ส ำมั ญ นั้น โดยตลอดแล้ ว ข้ำ พเจ้ ำ ยิ นยอมปฏิบัติ ต ำมข้ อผูก พัน นั้น ๆ
ทุกประกำร จนกว่ำหนี้สิน และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุ
ใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุ ดพ้นจำกกำรค้ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำ ค้ำประกันไว้ นี้
จะได้ให้สมำชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้ำเป็น ผู้ค้ำประกันแทน
ข้ำพเจ้ำ
ข้อ 4. เมื่อสหกรณ์แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำต้องชำระหนี้ให้แก่ สหกรณ์แทนผู้กู้
โดยสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้ ผู้บัง คับบัญ ชำ หรื อเจ้ำหน้ำที่ ผู้จ่ำ ยเงิ น ซึ่งเป็นตัว แทนของหน่ว ยงำนรำชกำรหั กเงิ นเดือน
เงิ นบ ำนำญ เงิ นบ ำเหน็จ หรื อเงินได้อื่น ๆ หักเงิ นได้ดังกล่ ำ วของข้ำพเจ้ำ เพื่อส่ ง ต่อสหกรณ์
รวมทั้งยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รั บ จำกสหกรณ์ ได้แก่
เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำก และเงินอื่นๆ ซึ่งอยู่ในกำรครอบครองของสหกรณ์
ไว้เพื่อรอกำรชำระหนี้ หรือเพื่อใช้ชำระหนี้แทนผู้กู้
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหักเงินได้รำยเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้ำ พเจ้ำ มอบไว้ใ ห้ สหกรณ์ เ พื่อแสดงต่อหน่ว ยงำนต้ น สั ง กัด ของข้ำ พเจ้ำ ให้ หั กเงิ น ณ ที่ จ่ำ ย
ให้สหกรณ์จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 6. หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบ
เป็นหนังสือ โดยทันที
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญ
..................................................................ผู้ค้ำประกัน
(...............................................................)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
หนังสือกู้ที่......................................./..............................................
ชื่อผู้กู้..............................................................................................
ที.่ ................................................/...................................................
ชื่อผู้ค(ให้
้ำประกั
น................................................................................
แนบส
ำเนำบัตรประจำตัวประชำชน / บัตร

คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
ก่อนที่จะลงนำมในหนังสือค้ำประกัน ผู้ค้ำประกัน
ควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสื อค้ำประกัน
ให้ เ ข้ ำ ใจโดยชั ด เจน หำกผู้ ค้ ำประกั น มี ข้ อ สงสั ย ใดๆ
ควรปรึกษำผู้มีควำมรู้ก่อนที่จะทำหนังสือค้ำประกัน
กำรที่ ผู้ ค้ ำประกั น ลงนำมในหนั ง สื อ ค้ ำประกั น
กั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ จ ำกั ด เพื่ อ
ค้ำประกันหนี้ตำมหนังสือกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ
เลขที.่ .........../.................. ลงวันที.่ ........................................
ระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
(ผู้ให้กู้ ) กับ นำย / นำง / นำงสำว
.............. .................................................................. ( ผู้กู้ )
ผู้ค้ำประกัน จะมีควำมรับผิดต่อผูใ้ ห้กใู้ นสำระสำคัญ ดังนี้
1. ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดอย่ำงจำกัด ไม่เกินวงเงิน
ตำมที่กำหนดในหนังสือกู้
2. ผู้ ค้ำประกัน จะรับผิ ดต่อผู้ใ ห้ กู้ภ ำยในวงเงินที่ ผู้ กู้
ค้ำงชำระกับผู้ให้กู้ตำมหนังสือกู้ และอำจต้องรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
3. เมื่ อผู้กู้ผิ ดนัดช ำระหนี้ ผู้ ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและ
บั ง คั บ ให้ ผู้ ค้ ำประกั น ช ำระหนี้ ทั้ ง หมด ที่ ผู้ กู้ ค้ ำ งช ำระ
หลั งจำกผู้ ใ ห้ กู้ ไ ด้ส่ งหนั งสื อบอกกล่ ำ วให้ แก่ ผู้ ค้ ำประกั น
ภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดชำระหนี้
4. ผู้ ค้ ำประกั น ไม่ ห ลุ ด พ้ น จำกควำมรั บ ผิ ด ชอบ
แม้ ผู้ ใ ห้ กู้ ย อมผ่ อ นเวลำให้ แก่ ผู้ กู้ โดยผู้ ค้ ำประกั น ต้ อ ง
ตกลงด้วยในกำรผ่อนเวลำนั้น
นอกจำกที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว ผู้ค้ำประกันยังมีหน้ำที่
และควำมรับ ผิ ดต่ำ งๆ ตำมที่ ระบุ ไว้ ใ นสั ญ ญำค้ ำประกั น
ข้ำพเจ้ำได้เตือนและรับทรำบคำเตือนนี้แล้ว จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐำน
ลงชื่อ........................... .................................... ผู้ค้ำประกัน
ลงชื่อ................................................................ เจ้ำหน้ำที่

กรณีไม่มีคู่สมรส

คำยินยอมของคูส่ มรส

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

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่มีคู่สมรส
ตำมกฎหมำย แต่อย่ำงใด

ข้ำพเจ้ำยินยอม............................................................. ผู้ค้ำ
เป็นผู้ค้ำประกัน เงินกู้สำมัญ จำกสหกรณ์ออมทรัพ ย์ก รมอุ ตุ
นิยมวิทยำ จำกัด

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

ลงชื่อ.......................................................................ผูค้ ้ำ

ลงชื่อ......................................................................คู่สมรส

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

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

(..............................................................)
(ให้แนบสำเนำบัตรประชำชน /บัตรข้ำรำชกำร /บัตรลูกจ้ำงประจำของผู้ค้ำประกัน พร้อมรับรองสำเนำด้วย)

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

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
หนังสือยินยอมให้สว่ นรำชกำรหักเงินชำระหนี้ในฐำนะผู้ค้ำประกัน
วันที.่ ............................................................................................
ข้ำพเจ้ำ.................................................................................. อำยุ......................... ปี ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่........................
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตำบล/แขวง......................................................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................................................ รับรำชกำรสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยำ
ตำแหน่ง.................................................................................................... และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
เลขทะเบียนที่................................มีควำมประสงค์ให้ ส่วนรำชกำรหักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำ ทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำต้องชำระหนี้ให้สหกรณ์แทนผู้กู้ โดยสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว
ภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดจึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมไว้กับ กรมอุตุนิยมวิทยำ ดังนี้
ข้ อ 1. ยิ น ยอมให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ จ่ ำ ยเงิ น หั ก เงิ น เดื อ น ค่ ำ จ้ ำ ง เงิ น บ ำนำญหรื อ เงิ น อื่ น ใด ที่ ข้ ำ พเจ้ ำ พึ ง ได้ รั บ จำก
ทำงรำชกำรหรือจำกกองทุน บำเหน็จบ ำนำญข้ำ รำชกำร หรือ จำกกองทุนสำรองเลี้ย งชีพ สำหรั บลูก จ้ำงประจำของส่ว นรำชกำร
ซึ่ ง จดทะเบี ย นแล้ ว ตำมจ ำนวนที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยำ จ ำกั ด แจ้ ง ในแต่ ล ะเดื อ นและส่ ง ช ำระหนี้ ใ ห้
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง และได้รับบำเหน็จบำนำญ หรือเงินจำกกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ข้ำรำชกำรหรือจำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรซึ่ งจดทะเบียนแล้วหรือเงินอื่นใด ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินหักเงินจำกเงินบำเหน็จ หรือเงินจำกกองทุนหรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ตำมจำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด แจ้งและส่งเงินจำนวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด แทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 3. กำรหักเงิ นเดื อน ค่ำจ้ ำง เงิน บำนำญ เงินบ ำเหน็ จ หรือเงินจำกกองทุน บำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรหรื อ
จำกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้วหรื อเงินอื่นใดไม่ว่ำกรณีใด เมื่อได้หักชำระหนี้
แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนั งสื อ ยิน ยอมนี้ ให้ มี ผ ลตั้ งแต่ บั ด นี้ เ ป็น ต้ น ไป และข้ ำ พเจ้ ำ สั ญ ญำว่ ำ จะไม่ถ อนกำรให้ ค ำยิ น ยอมทั้ งหมด
หรือบำงส่วน เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จำกัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำ เอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

...........................................................................ผู้ให้คำยินยอม(ผู้ค้ำประกัน)
(..........................................................................)
...........................................................................พยำน
(..........................................................................)
...........................................................................พยำน
(........................................................................)

