
 
 
 
 

ค ำขอกู้เงินกู้สำมัญ 
 

เขียนที่.............................................................................. 
 

วันที.่................................................................................. 
 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 
 

ข้อ  1.    ข้ำพเจ้ำ...............................................................................เลขทะเบียนที่.................อำย.ุ...................ปี
อำยุรำชกำร...................ปี  เป็น          ข้ำรำชกำร         ลูกจ้ำงประจ ำ         ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
ต ำแหน่ง.......................................สังกัด..............................โทรศัพท์บ้ำน................................โทรศัพท์มือถือ........................................        
โทรศัพท์ท่ีท ำงำน...........................ที่อยู่ปัจจุบนั  บ้ำนเลขที.่...................หมู.่..............ซอย..............................ถนน.............................. 
ต ำบล/แขวง..................................................อ ำเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................................
รหัสไปรษณีย์.................................E - mail address........................................................................................................................... 
  ข้อ  2.    ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินจ ำนวน.................................. บำท(..............................................................................) 
เพ่ือน ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ดังนี้........................................................................................................................................................... 
  ข้อ  3.    นอกจำกค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์  ข้ำพเจ้ำขอเสนอผู้ค้ ำประกันดังนี้ 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ 
อำยุ

รำชกำร 
เลข

ทะเบียนที ่
ท ำงำนประจ ำใน
ต ำแหน่ง/ สังกัด 

มีเงินเดือน/ 
ค่ำจ้ำง 

ลำยมือชื่อ 
ผู้ค้ ำประกัน 

1       

2       

3       

4       
   

ขอ้  4. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้   ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน   งวดละ.............................บำท 
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมอัตรำท่ีสหกรณ์ก ำหนด)  เป็นจ ำนวน................................งวด  ตำมระเบียบสหกรณ์  
  ข้อ  5. ในกำรรับเงินกู้ข้ำพเจ้ำจะได้ท ำหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์ก ำหนด 
  ข้อ  6. ในกำรขอกู้คร้ังนี้  คู่สมรสของขำ้พเจ้ำ (ถ้ำมี)  ได้ตกลงท่ีจะท ำหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐำนใน
ท้ำยหนังสือกู้นี ้
 
 
      ลงชื่อ..............................................................................ผู้ขอกู ้
 
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  โทร./โทรสำร 0-2744-5686 

รับที.่........................./................................. 
วนัที.่............../.................../........................ 

หนังสือกู้ที ่ส. ...................../....................... 
วนัที.่................./.................../..................... 
บัญชีเงนิกู้ที.่................................................ 

เอกสำรส ำหรับกำรยื่นกู้ของผู้กู ้
- ส ำเนำบตัรประชำชน หรือ  
- ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร  หรือ 
- ส ำเนำบตัรลูกจ้ำงประจ ำ 
- ส ำเนำหน้ำสมดุธนำคำรกรุงไทย 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรเงินกู ้
คร้ังท่ี......../..........วันที่……….................… 
อนุมัติ……...…………………….....……..…บำท 
..................……........................................ 
..................../....................../..................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รำยกำรต่อไปนี้  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้จ ำนวนเงินกู้.............................บำท 
 

เงินได้ 
รำยเดือน 
(บำท) 

เงินค่ำหุ้น 
(บำท) 

จ ำกัด 
วงเงินกู้ 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้ 
คงเหลือ 
(บำท) 

สำมัญ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม 
(บำท) หนังสือกูท่ี้ (บำท) หนังสือกู้ท่ี (บำท) หนังสือกูท่ี้ (บำท) 

 
 

          

 
 

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้  หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่    เคย    ไม่เคย 
    (2) ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ ............................................................................................................ ......................... 
 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ค้ ำประกัน 
จ ำนวนเงินที่จะต้องค้ ำประกัน....................................................บำท 

 
 

ล ำดับ 
ท่ี ชื่อผู้ค้ ำประกัน 

เงินได้รำย 
เดือน 
(บำท) 

จ ำกัดวงเงิน 
ค้ ำประกัน 

(บำท) 

กำรค้ ำประกันรำยอ่ืน 
วงเงินค้ ำ
ประกัน 

คงเหลือ (บำท) ชื่อผู้กู ้ ต้นเงินท่ีค้ ำประกัน 
คงเหลือ (บำท) 

1 
    

 
  

2 
    

 
  

3 
    

 
  

4 
    

 
  

 

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้  หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่    เคย    ไม่เคย 
             (2)  ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ ................................................................................................................................... 
 
 
           ......................................................................เจ้ำหน้ำที ่
           ....................../......................../...................... 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ 
ขอรับรองว่ำผู้ขอกู้ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนวินัยอย่ำงร้ำยแรงหรือมีพฤติกำรณ์ซึ่งอำจถูกออกจำกรำชกำรหรือ
งำนประจ ำ 
 
       ลงช่ือ   .............................................................. 
                                                   (............................................................) 

                   ต ำแหน่ง  ............................................................. 
หมำยเหตุ  ผู้ขอกู้ซึ่งมีอำยุรำชกำรเกินสองปีขึ้นไปไม่ต้องรับรอง 



 
 
 
 

หนังสือสัญญำเงินกูส้ำมญั 
ที.่.................../.................... 
 
 
  
 
 

  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จ ำกัด 
เลขทะเบียนที่..........................รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง.........................................................................................
สังกัด......................................... ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่..........................................ถนน........................................................................                
ต ำบล/แขวง.............................................อ ำเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................................         
ขอท ำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  ซ่ึงต่อไปในหนังสือกู้นี้จะใช้ค ำว่ำสหกรณ์  เพ่ือเป็นหลักฐำน  
ดังต่อไปนี้:- 
 ข้อ  1.  ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินจำกสหกรณ์  เป็นจ ำนวน...........................บำท (................................................................) 
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินจ ำนวนดังกล่ำวนั้น  ในวันที่ท ำหนังสือกู้นี้โดยถูกต้องแล้ว 
 ข้อ  2.  ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือน งวดละ (ตัวอักษร)  ...........................................บำท  
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ (ตัวอักษร)......................................ต่อปี  รวม (ตัวอักษร)........................................................งวด                    
เว้นแต่งวดสุดท้ำยเป็นจ ำนวนเงิน (ตัวอักษร)...................................บำท  ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน...............................เป็นต้นไป 
 ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำ  เงินงวดช ำระหนี้  (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)  แต่ละงวดถึงก ำหนดภำยในวันสิ้นเดือน            
ที่ระบุไว้ส ำหรับงวดนั้น ๆ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้ำพเจ้ ำยินยอมให้สหกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตำมที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ทั้งนี้สหกรณ์ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำ
ทรำบล่วงหน้ำ 
 ข้อ  3.  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ  เมื่อได้รับมอบหมำย 
จำกสหกรณ์หักจ ำนวนเงินงวดช ำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  จำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ  4.  ข้ำพเจ้ำยินยอมถือว่ำ  ในกรณีใด ๆ  ซ่ึงก ำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำด้วยกำรควบคุมหลักประกัน
และกำรเรียกคืนเงินกู้ให้ถือว่ำ  เงินกู้นี้เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค ำนึงถึงก ำหนด                  
เวลำที่ให้ไว ้
 ข้อ  5.  ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำ  ถ้ำข้ำพเจ้ำออกหรือย้ำยจำกรำชกำรหรืองำนประจ ำ
ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบ  และจัดกำรช ำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรช ำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินสะสม
ส ำหรับข้ำรำชกำร  บ ำเหน็จ  บ ำนำญ  หรือเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรือนำยจ้ำงพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ  หักเงินดังกล่ำวเพ่ือช ำระ
หนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
           ข้อ  6.  ในกำรกู้คร้ังนี้  ข้ำพเจ้ำได้น ำใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่..................................................................................
จ ำนวน...........................................หุ้น  เป็นเงิน........................................บำท  จ ำน ำไว้เพ่ือเป็นหลักค้ ำประกันเงินกูข้องข้ำพเจ้ำ 
 

 
 
 
 

หนังสือค้ ำประกันที่................ชือ่ผู้ค้ ำประกัน............................................... 
หนังสือค้ ำประกันที่...............ชื่อผู้ค้ ำประกัน................................................ 
หนังสือค้ ำประกันที่...............ชื่อผู้ค้ ำประกัน................................................. 
หนังสือค้ ำประกันที่...............ชื่อผู้ค้ ำประกัน................................................. 

 

บัญชีเงินกู้ที่...................................... 
 



 
 ข้อ  7.  หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยท่ีอยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้   ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือ    โดย
ทันที  ถ้ำข้ำพเจ้ำมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ  และหำกมีกำรด ำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำยังคงมีภูมิล ำเนำ
อยู่ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประกำร 
 ข้อ  8.  หำกมีกำรฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตำมสัญญำนี้  ข้ำพเจ้ำผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศำล
จังหวัดซ่ึงเป็นที่ต้ังส ำนักงำนสหกรณ์ 
  

 หนังสือกูน้ี้ท ำไว้  ณ  วันที่ซ่ึงระบุข้ำงต้น  และข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อพยำน 
 
 

     ........................................................................... ผู้กู ้
 

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

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

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

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

     (.......................................................................) 
 
(ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / บัตรข้ำรำชกำร / บัตรลูกจ้ำงประจ ำของผู้กู้  และคู่สมรสถ้ำมี พร้อมรับรองส ำเนำด้วย) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ........................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน 
 

........................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสัญญำกู้ 
 

กรณีไม่มีคู่สมรส 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  ข้ำพเจ้ำไม่มีคู่สมรสตำมกฎหมำย           
แต่อย่ำงใด        
 
 
   ลงชื่อ...........................................................................ผู้กู้   
 

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

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้......................................................(ชื่อผู้กู้) 
กู้เงินกู้สำมญัจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 

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

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

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................ได้รับเงินกู้  จ ำนวน................................................บำท 
(....................................................................................)  ตำมหนังสอืกู้นี้ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว  ณ  วันท่ี  ....................................... 

   โอนเข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย  สำขำ ............................................................ เลขท่ีบัญช.ี................................................... 
   รับเช็คด้วยตนเอง 
   มอบอ ำนำจ 

 
              ลงช่ือ....................................................................ผู้รบัเงินกู ้(ผู้กู)้ 
                                                   (ต้องแจ้งควำมประสงค์  กำรรับเงินและลงลำยมือช่ือผูร้บัเงิน  มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเงินกู้)  



 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 
หนังสือยินยอมให้สว่นรำชกำรหักเงินช ำระหนี้ในฐำนะผู้กู้สำมัญ 

       
      วันท่ี............................................................................................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ..................................................................................อำย.ุ....................... ปี ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..........................                         
หมู่ที่..............ตรอก/ซอย........................ถนน..........................................ต ำบล/แขวง............................................................................                              
อ ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................................................................. .รับรำชกำรสังกัด                     
กรมอุตุนิยมวิทยำต ำแหน่ง................................................................... และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด    
เลขทะเบียนที.่..........................................มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำรหักเงิน  และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  
ที่ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิก จึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมไว้กับกรมอุตุนิยมวิทยำ  ดังนี้ 
 ข้อ  1.   ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน  หักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  เงินบ ำนำญหรือเงินอ่ืนใด ที่ข้ำพเจ้ำได้จำกทำงรำชกำรหรือ
จำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้วตำม
จ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จ ำกัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช ำระหนี้  ช ำระค่ำหุ้น  หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณี                   
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 
 ข้อ  2.  กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง  และได้รับบ ำเหน็จหรือเงินจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรหรือจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้ว   หรือเงินอื่นใด   ข้ำพเจ้ำยินยอม 
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินหักเงินจำกเงินบ ำเหน็จ  หรือเงินจำกกองทุนหรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร  ตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แจ้ง และส่งเงินจ ำนวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แทนข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ  3.  กำรหักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  เงินบ ำนำญ  เงินบ ำเหน็จ  หรือเงินจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรหรือจำก
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้วหรือเงินอ่ืนใด  ไม่ว่ำกรณีใด  เมื่อได้หักช ำระหนี้แก่ทำง
รำชกำรแล้ว (ถ้ำมี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4.  หนังสือยินยอมนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค ำยินยอมทั้งหมด                   
หรือบำงส่วน  เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด   
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว                
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
  
 
     ...........................................................................ผู้ให้ค ำยินยอม(ผู้กู้) 
 

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

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

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

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

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



 
                      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 
                            หนังสือค้ ำประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
 
             วันที่.................................................................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด   เลขทะเบียนที่............................รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง
.....................................สังกัด......................................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่..................ถนน
.............................................................. ต ำบล/แขวง........................................................................  
อ ำเภอ/เขต.....................................................  จังหวัด.............................................................................
ให้ขอท ำหนังสือค้ ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์   กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  ซึ่งต่อไปใช้ค ำว่ำ
สหกรณ์  เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ตำมที่สหกรณ์ได้ให ้นำย/นำง/นำงสำว..................................................................   
กู้เงิน  จ ำนวนเงินกู.้.......................................บำท............................................................................)  
ตำมหนังสือเงินกู้สำมัญที่............./................ ลงวันที่ .....................................................................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจำกสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว   ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันหนี้ดังกล่ำวพร้อม
ดอกเบี้ยและค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระตดิพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ันด้วย 
 ข้อ  2.  ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมค้ ำประกันหนี้ดังกล่ำวตำม  ข้อ 1 และทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ใน
เรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี  อัตรำดอกเบี้ย  และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ใน
หนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญน้ันโดยตลอดแล้ว  ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมข้อผูกพันน้ันๆ       
ทุกประกำร จนกว่ำหนี้สิน และค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระติดพัน จะได้ช ำระครบถ้วนแล้ว   
 ข้อ  3.  ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ  กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุ
ใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกันรำยน้ี  จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำ  ค้ ำประกันไว้น้ี     
จะได้ให้สมำชิกอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  เห็นสมควรเข้ำเป็น  ผู้ค้ ำประกันแทน
ข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ  4.  เมื่อสหกรณ์แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ  ข้ำพเจ้ำต้องช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  
โดยสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด  ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้ผู้บังคับบัญชำ  หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน  ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงำนรำชกำรหักเงินเดือน     
เงินบ ำนำญ  เงินบ ำเหน็จ  หรือเงินได้อ่ืนๆ  หักเงินได้ดังกล่ำวของข้ำพเจ้ำ เพื่อส่งต่อสหกรณ์   
รวมทั้งยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินใดๆ  ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับ จำกสหกรณ์  ได้แก่  
เงินค่ำหุ้น  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  เงินฝำก  และเงินอ่ืนๆ  ซึ่งอยู่ในกำรครอบครองของสหกรณ์             
ไว้เพื่อรอกำรช ำระหน้ี  หรือเพื่อใช้ช ำระหน้ีแทนผู้กู้ 
 ข้อ  5.  ข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหักเงินได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดของ
ข้ำพเจ้ำมอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  ของข้ำพเจ้ำให้หักเงิน ณ  ที่จ่ำย                  
ให้สหกรณ์จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหน้ีจนสิ้นเชิง 
 ข้อ  6.  หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ  ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบ
เป็นหนังสือ  โดยทันที 
 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ ำประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง  จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 
..................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
 

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

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

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

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

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

 
(ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / บัตร 

 
 

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค้ ำประกัน 
          ก่อนที่จะลงนำมในหนังสือค้ ำประกัน   ผู้ค้ ำประกัน
ควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสือค้ ำประกัน
ให้เข้ำใจโดยชัดเจน  หำกผู้ค้ ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ              
ควรปรึกษำผู้มีควำมรู้ก่อนท่ีจะท ำหนังสือค้ ำประกัน 
          กำรท่ีผู้ค้ ำประกันลงนำมในหนังสือค้ ำประกัน          
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด เ พ่ือ             
ค้ ำประกันหนี้ตำมหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
เลขท่ี............/..................  ลงวนัที.่........................................          
ระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ   จ ำกัด                  
(ผู้ให้กู้ )  กับ  นำย / นำง / นำงสำว                           
.............. .................................................................. ( ผู้กู ้)                  
ผู้ค้ ำประกัน  จะมีควำมรับผิดต่อผูใ้ห้กูใ้นสำระส ำคญั  ดังนี ้
     1.  ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดอย่ำงจ ำกัด  ไม่เกินวงเงิน
ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือกู้ 
     2.  ผู้ค้ ำประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภำยในวงเงินท่ีผู้กู้ 
ค้ำงช ำระกับผู้ให้กู้ตำมหนังสือกู้  และอำจต้องรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่นๆ  อีกด้วย 
     3. เม่ือผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้  ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและ
บังคับให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ ท้ังหมด  ท่ีผู้กู้ค้ำงช ำระ
หลังจำกผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ผู้ค้ ำประกัน
ภำยในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดช ำระหนี้ 
     4.  ผู้ ค้ ำประกันไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิดชอบ              
แม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลำให้แก่ผู้กู้   โดยผู้ค้ ำประกันต้อง     
ตกลงด้วยในกำรผ่อนเวลำนั้น 
     นอกจำกท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว  ผู้ค้ ำประกันยังมีหน้ำท่ี
และควำมรับผิดต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำค้ ำประกัน
ข้ำพเจ้ำได้เตือนและรับทรำบค ำเตือนนี้แล้ว  จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

  
ลงช่ือ........................... .................................... ผู้ค้ ำประกัน 
 
ลงช่ือ................................................................ เจ้ำหน้ำที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(ให้แนบส ำเนำบัตรประชำชน /บตัรขำ้รำชกำร /บตัรลูกจ้ำงประจ ำ  ของผู้ค้ ำประกัน  และคู่สมรสถำ้มี  พร้อมรับรองส ำเนำด้วย) 
 

 
 

ท่ี................................................./................................................... 
 

ช่ือผู้ค้ ำประกัน................................................................................  

กรณีไม่มีคู่สมรส 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ    ขำ้พเจ้ำไมม่ีคู่สมรส
ตำมกฎหมำย แต่อยำ่งใด    
 
 ลงชื่อ.......................................................................ผูค้้ ำ 
 
       (.....................................................................)                                                                          

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
ข้ำพเจ้ำยินยอม............................................................. ผู้ค้ ำ 
เป็นผู้ค้ ำประกัน เงินกู้สำมัญจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุ  
นิยมวิทยำ   จ ำกัด    
 
 

ลงชื่อ......................................................................คู่สมรส 
 
      (....................................................................)                                                                          

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

หนังสือกู้ท่ี......................................./.............................................. 
 

ช่ือผู้กู้.............................................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 
หนังสือยินยอมให้สว่นรำชกำรหักเงินช ำระหนี้ในฐำนะผู้ค้ ำประกัน 

 

      วันที.่............................................................................................ 
 
 ข้ำพเจ้ำ.................................................................................. อำย.ุ........................ ปี ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่........................                         
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ต ำบล/แขวง...................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................................................ รับรำชกำรสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยำ                  
ต ำแหน่ง.................................................................................................... และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด          
เลขทะเบียนที่................................มีควำมประสงค์ให้ ส่วนรำชกำรหักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 
เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำ ทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำต้องช ำระหนี้ให้สหกรณ์แทนผู้กู้ โดยสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว   
ภำยในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดจึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมไว้กับ กรมอุตุนิยมวิทยำ ดังนี ้
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน  หักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  เงินบ ำนำญหรือเงินอื่นใด  ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำก                      
ทำงรำชกำรหรือจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร                    
ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว   ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จ ำกัด แจ้งในแต่ละเดื อนและส่งช ำระหนี้ ให้                           
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 
 ข้อ  2.  กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง  และได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ หรือเงินจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรหรือจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้วหรือเงินอื่นใด  ข้ำพเจ้ำยินยอม                
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินหักเงินจำกเงินบ ำเหน็จ  หรือเงินจำกกองทุนหรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร  ตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แจ้งและส่งเงินจ ำนวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แทนข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ  3.  กำรหักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  เงินบ ำนำญ  เงินบ ำเหน็จ  หรือเงินจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรหรือ               
จำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้ วหรือเงินอื่นใดไม่ว่ำกรณีใด  เมื่อได้หักช ำระหนี้                  
แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4.  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค ำยินยอมทั้งหมด                    
หรือบำงส่วน  เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด   
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง  ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว                
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 

    ...........................................................................ผู้ให้ค ำยินยอม(ผู้ค้ ำประกัน) 
 

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

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

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

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

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



 
                      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 
                            หนังสือค้ ำประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
 
             วันที่.................................................................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................สมำชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด   เลขทะเบียนที่............................รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง
.....................................สังกัด......................................... ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่..................ถนน
.............................................................. ต ำบล/แขวง........................................................................  
อ ำเภอ/เขต.....................................................  จังหวัด.............................................................................
ให้ขอท ำหนังสือค้ ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์   กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  ซึ่งต่อไปใช้ค ำว่ำ
สหกรณ์  เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.  ตำมที่สหกรณ์ได้ให ้นำย/นำง/นำงสำว..................................................................   
กู้เงิน  จ ำนวนเงินกู.้.......................................บำท............................................................................)  
ตำมหนังสือเงินกู้สำมัญที่............./................ ลงวันที่ .....................................................................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจำกสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว   ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันหนี้ดังกล่ำวพร้อม
ดอกเบี้ยและค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระตดิพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ันด้วย 
 ข้อ  2.  ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมค้ ำประกันหนี้ดังกล่ำวตำม  ข้อ 1 และทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ใน
เรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี  อัตรำดอกเบี้ย  และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ใน
หนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญน้ันโดยตลอดแล้ว  ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมข้อผูกพันน้ันๆ       
ทุกประกำร จนกว่ำหนี้สิน และค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระติดพัน จะได้ช ำระครบถ้วนแล้ว   
 ข้อ  3.  ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ  กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุ
ใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกันรำยน้ี  จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำ  ค้ ำประกันไว้น้ี     
จะได้ให้สมำชิกอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  เห็นสมควรเข้ำเป็น  ผู้ค้ ำประกันแทน
ข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ  4.  เมื่อสหกรณ์แจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบว่ำ  ข้ำพเจ้ำต้องช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  
โดยสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำแล้วภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด  ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้ผู้บังคับบัญชำ  หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน  ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงำนรำชกำรหักเงินเดือน     
เงินบ ำนำญ  เงินบ ำเหน็จ  หรือเงินได้อ่ืนๆ  หักเงินได้ดังกล่ำวของข้ำพเจ้ำ เพื่อส่งต่อสหกรณ์   
รวมทั้งยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินใดๆ  ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับ จำกสหกรณ์  ได้แก่  
เงินค่ำหุ้น  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  เงินฝำก  และเงินอ่ืนๆ  ซึ่งอยู่ในกำรครอบครองของสหกรณ์             
ไว้เพื่อรอกำรช ำระหน้ี  หรือเพื่อใช้ช ำระหน้ีแทนผู้กู้ 
 ข้อ  5.  ข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหักเงินได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดของ
ข้ำพเจ้ำมอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงำนต้นสังกัด  ของข้ำพเจ้ำให้หักเงิน ณ  ที่จ่ำย                  
ให้สหกรณ์จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหน้ีจนสิ้นเชิง 
 ข้อ  6.  หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ  ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบ
เป็นหนังสือ  โดยทันที 
 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ ำประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง  จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 
..................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
 

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

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

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

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

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

(ให้แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / บัตร 
 
 

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค้ ำประกัน 
          ก่อนที่จะลงนำมในหนังสือค้ ำประกัน   ผู้ค้ ำประกัน
ควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของหนังสือค้ ำประกัน
ให้เข้ำใจโดยชัดเจน  หำกผู้ค้ ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ              
ควรปรึกษำผู้มีควำมรู้ก่อนท่ีจะท ำหนังสือค้ ำประกัน 
          กำรท่ีผู้ค้ ำประกันลงนำมในหนังสือค้ ำประกัน          
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด เ พ่ือ             
ค้ ำประกันหนี้ตำมหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
เลขท่ี............/..................  ลงวนัที.่........................................          
ระหว่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ   จ ำกัด                  
(ผู้ให้กู้ )  กับ  นำย / นำง / นำงสำว                           
.............. .................................................................. ( ผู้กู ้)                  
ผู้ค้ ำประกัน  จะมีควำมรับผิดต่อผูใ้ห้กูใ้นสำระส ำคญั  ดังนี ้
     1.  ผู้ค้ ำประกันจะต้องรับผิดอย่ำงจ ำกัด  ไม่เกินวงเงิน
ตำมท่ีก ำหนดในหนังสือกู้ 
     2.  ผู้ค้ ำประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภำยในวงเงินท่ีผู้กู้ 
ค้ำงช ำระกับผู้ให้กู้ตำมหนังสือกู้  และอำจต้องรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยหรือค่ำสินไหมทดแทนอื่นๆ  อีกด้วย 
     3. เม่ือผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้  ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและ
บังคับให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ ท้ังหมด  ท่ีผู้กู้ค้ำงช ำระ
หลังจำกผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ผู้ค้ ำประกัน
ภำยในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดช ำระหนี้ 
     4.  ผู้ ค้ ำประกันไม่หลุดพ้นจำกควำมรับผิดชอบ              
แม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลำให้แก่ผู้กู้   โดยผู้ค้ ำประกันต้อง     
ตกลงด้วยในกำรผ่อนเวลำนั้น 
     นอกจำกท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว  ผู้ค้ ำประกันยังมีหน้ำท่ี
และควำมรับผิดต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไว้ในสัญญำค้ ำประกัน
ข้ำพเจ้ำได้เตือนและรับทรำบค ำเตือนนี้แล้ว  จึงลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

  
ลงช่ือ........................... .................................... ผู้ค้ ำประกัน 
 
ลงช่ือ................................................................ เจ้ำหน้ำที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(ให้แนบส ำเนำบัตรประชำชน /บตัรขำ้รำชกำร /บตัรลูกจ้ำงประจ ำ  ของผู้ค้ ำประกัน  และคู่สมรสถำ้มี  พร้อมรับรองส ำเนำด้วย) 
 

 
 

ท่ี................................................./................................................... 
 

ช่ือผู้ค้ ำประกัน................................................................................  

กรณีไม่มีคู่สมรส 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ    ขำ้พเจ้ำไมม่ีคู่สมรส
ตำมกฎหมำย แต่อยำ่งใด    
 
 ลงชื่อ.......................................................................ผูค้้ ำ 
 
       (.....................................................................)                                                                          

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
ข้ำพเจ้ำยินยอม............................................................. ผู้ค้ ำ 
เป็นผู้ค้ ำประกัน เงินกู้สำมัญจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุ  
นิยมวิทยำ   จ ำกัด    
 
 

ลงชื่อ......................................................................คู่สมรส 
 
      (....................................................................)                                                                          

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

หนังสือกู้ท่ี......................................./.............................................. 
 

ช่ือผู้กู้.............................................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 
หนังสือยินยอมให้สว่นรำชกำรหักเงินช ำระหนี้ในฐำนะผู้ค้ ำประกัน 

 

      วันที.่............................................................................................ 
 
 ข้ำพเจ้ำ.................................................................................. อำย.ุ........................ ปี ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่........................                         
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ต ำบล/แขวง...................................................................... 
อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................................................ รับรำชกำรสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยำ                  
ต ำแหน่ง.................................................................................................... และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด          
เลขทะเบียนที่................................มีควำมประสงค์ให้ ส่วนรำชกำรหักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด 
เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้ำพเจ้ำ ทรำบว่ำ ข้ำพเจ้ำต้องช ำระหนี้ให้สหกรณ์แทนผู้กู้ โดยสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว   
ภำยในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดจึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมไว้กับ กรมอุตุนิยมวิทยำ ดังนี ้
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน  หักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  เงินบ ำนำญหรือเงินอื่นใด  ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำก                      
ทำงรำชกำรหรือจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร หรือจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร                    
ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว   ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ จ ำกัด แจ้งในแต่ละเดื อนและส่งช ำระหนี้ ให้                           
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 
 ข้อ  2.  กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง  และได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญ หรือเงินจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรหรือจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้วหรือเงินอื่นใด  ข้ำพเจ้ำยินยอม                
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินหักเงินจำกเงินบ ำเหน็จ  หรือเงินจำกกองทุนหรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร  ตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แจ้งและส่งเงินจ ำนวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  แทนข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ  3.  กำรหักเงินเดือน  ค่ำจ้ำง  เงินบ ำนำญ  เงินบ ำเหน็จ  หรือเงินจำกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรหรือ               
จำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำรซึ่งจดทะเบียนแล้ วหรือเงินอื่นใดไม่ว่ำกรณีใด  เมื่อได้หักช ำระหนี้                  
แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด  ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4.  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค ำยินยอมทั้งหมด                    
หรือบำงส่วน  เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอุตุนิยมวิทยำ  จ ำกัด   
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง  ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว                
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร  จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
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