รับที่.........................................
วันที่.........................................

คำขอและหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หนังสือกู้..................................
วันที่.........................................
บัญชีเงินกู้................................

เขียนที่................................................................
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด
ข้าพเจ้า.....................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่....................................
รับราชการหรือทำงานในตำแหน่ง………………………….…………………….สังกัด ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน………………………...……………..…
บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานของรัฐเลขที่     
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่............................................................................................................................. .....................................
เงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ………..……………บาท เงินประจำตำแหน่ง...........................บาท เบอร์โทรศัพท์ที่แผนก.......................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................(ที่สามารถติดต่อได้)
ขอเสนอคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ จำนวน.................................บาท (........................................................................)
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ประกาศของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในขณะที่ต้องชำระหนี้ตามหนังสือกู้นี้
โดยจะนำไปใช้เพื่อการดังนี้...........................................................................................................................................................
ข้อ ๒ ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืน ดังนี้
(๑) ภายในวันสิ้นเดือน..................................ต้นเงิน....................................บาท พร้อมดอกเบี้ย
(๒) ภายในวันสิ้นเดือน..................................ต้นเงิน....................................บาท พร้อมดอกเบี้ย
(๓) ภายในวันสิ้นเดือน..................................ต้นเงิ น....................................บาท พร้อมดอกเบี้ย
(๔) ภายในวันสิ้นเดือน..................................ต้นเงิน....................................บาท พร้อมดอกเบี้ย
(๕) ภายในวันสิ้นเดือน..................................ต้นเงิน....................................บาท พร้อมดอกเบี้ย
(๖) ภายในวันสิ้นเดือน..................................ต้นเงิน....................................บาท พร้อมดอกเบี้ย
ข้อ ๓ เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนแล้วข้าพเจ้าจะขอยอมผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
๓.๑ ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจำนวนงวดชำระหนี้ข้อ ๒ เพื่อส่งต่อสหกรณ์
๓.๒ ยอมให้ถือว่าในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็นอันถึง
กำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้
๓.๓ ถ้าประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำของข้อบังคับของสหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่
กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ เงินกบข. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ
เงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าของสังกัดหรือนายจ้าง จะจ่ายเงิน ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่งชำระหนี้ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
...........................................................ผู้กู้
(......................................................)
...........................................................พยาน
(.....................................................)
...........................................................พยาน
(.....................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่....................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้และชี้แจงไว้ในคำขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
 จริง
 ไม่จริง
(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานหรือไม่ ?
 มี
 ไม่มี
(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจำนวนมากหรือไม่ ?
 มี
 ไม่มี
ลายมือชื่อ.....................................................หัวหน้างาน
(..................................................)
ตำแหน่ง........................................................................

สำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
เงินได้รายเดือน

ต้นเงินกู้สามัญ
คงเหลือ

จำนวนเงินกู้.....................................บาท
จำนวนวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดอกเบี้ยเงินกู้
คงเหลือ
ฉุกเฉิน

จำกัดวงเงินกู้

จำกัดวงเงินกู้
คงเหลือ

หมายเหตุ ๑. ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่  เคย
 ไม่เคย
๒. ข้อชี้แจงอื่น ๆ .............................................................................................................................................................................
เห็นควร  ไม่อนุมัติ  อนุมัติให้กู้ได้ในวงเงิน....................................บาท (.........................................................)

 อนุมัติ

.............................................................เจ้าหน้าที่
 ไม่อนุมัติ ตามมติคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที…่ …………./……………….
.............................................................ประธาน/รองประธาน/ผู้จดั การ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้าพเจ้า......................................................................................รับเงินกู้ จำนวน........................................................บาท
(......................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่............./......................./....................
...........................................................ผู้ รับเงิน
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว....................................................เจ้าหน้าที่การเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลหัวหินจำกัด
หนังสือคำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน
เลขที.่ ............/..............
เขียนที.่ ...............................................
วันที่................................................
ข้าพเจ้า.......................................................................................................สมาชิกเลขที่...........................อายุ............ปี
เลขประจำตัวประชาชน….………………………………………………………………….ปรากฏตามสำเนาบัตรแนบท้ายหนังสือนี้ ประกอบ
อาชี พ เป็ น ข้ าราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ างประจำ ลู กจ้ างชั่ ว คราว อื่ น ๆ (ระบุ )...........................
ตำแหน่ง................................................เงินเดือน..........................................................รายได้อื่น.........................................บาท
ชื่อหน่วยงาน…....................................ที่ตงั้ หน่วยงานอำเภอ/เขต…....................................จังหวัด..............................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................หมู่ท.ี่ .................ซอย...............................................ถนน………….........................................
ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์มือถือ............................................................ขอสัญญาไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด ซึ่งต่อไปนี้
ในหนังสือค้ำประกันเงินกู้ฉบับนี้ เรียกว่า “สหกรณ์” โดยมีข้อตกลงดังนี้
ข้อ 1 ตามที่นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................(ต่อไปเรียกว่า “ผู้ก”ู้ ) กู้เงินจากสหกรณ์
และได้รับเงินกู้จำนว.......................................................บาท (.................................................................................................)
ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือกู้เงิน เลขที.่ .............../…..…….......ลงวันที่..............เดือน……….........................พ.ศ…...................
เป็นหลักฐานการกู้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดการกู้เงินระหว่างสหกรณ์กับผู้กู้ทั้ งหมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้คำ
ประกันหนี้ ดังกล่าว
ข้ อ 2 ถ้ า ผู้ กู้ ผิ ด นั ด ชำระหนี ต่ อ สหกรณ์ ข้ า พเจ้ า ยอมรั บ ผิ ด ชำระหนี้ แทนสำหรั บ หนี้ เ งิ น กู้ ต ามข้ อ 1 จำนวน
................................................บาท (...................................................................................)รวมทั้ ง ดอกเบี้ ย และค่ า สิ น ไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้
ข้อ 3 เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ให้สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวแก่ขา้ พเจ้า ณ บ้านเลขที่…..................................หมู่ท.ี่ ....................
ซอย................................................ถนน......................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต.....................................จั ง หวั ด ....................................................รหั ส ไปรษณี ย์ .............................หรื อ ตามที่
ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้อ 4 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บ อกกล่ าวโดยที่ข้าพเจ้าไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบหากสหกรณ์ ได้มีหนังสือบอกกล่ าว ณ
สถานที่ตามข้อ 3 ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่ าว
ข้าพเจ้า
ข้อ 5 เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ โดยสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวให้
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ รวมทั้งยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิยึดหน่วงสินทรัพย์ใดๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสหกรณ์ ได้แก่ เงิน
ค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก และเงินอื่นๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของสหกรณ์ไว้เพื่อรอการชำระหนี้ หรือเพื่อใช้
ชำระหนี้แทนผู้กู้
ผู้ค้ำประกัน...................................................

-๒การทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ข้าพเจ้าพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็นผู้ค้ำประกัน ทราบและเข้าใจ
ดีแล้วว่าต้องรับผิดต่อสหกรณ์ในฐานะเป็นผู้คำ้ ประกัน ถ้าผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมกับ
พยานไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือคำประกันนี้ทำขึ้น 2 ฉบับ ข้อความตรงกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ สำหรับฉบับนี้ผู้เก็บรักษา คือ
สหกรณ์ ผู้คำประกัน
ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ำประกัน
(.......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส(กรณีมีคู่สมรส)
เขียนที่........................................................
วันที่....................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง..................................................................................................................................เป็นคู่สมรสของ
นาย/นาง...........................................................................................ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าทำหนังสือค้ำประกันเงินกู้
ฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด ตามหนังสือค้ำประกันข้างต้นนี้ได้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อเป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ...................................................คูส่ มรสของผู้คำประกัน
(..................................................)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(.................................................)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(.................................................)

ผู้ค้ำประกัน...................................................

หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือบำนาญ หรือเงินอื่นใด
ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด .
วันที่.......................เดือน...........................................................................................พ.ศ. .............................
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบั ญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................................................................................................อายุ..............................ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................................หมู่ที่..........................ตรอก/ซอย....................................................................................................ถนน......................................................................................
ตำบล/แขวง ...........................................................................................อำเภอ/เขต ...........................................................................................จั งหวั ด ...........................................................................
รหัสไปรษณีย์...........................................................................................โทรศัพท์.................................................................................................................รับราชการหรือทำงานประจำใน
ตำแหน่ง......................................................................................................................สังกัด..........................................................................................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด เลขทะเบียนสมาชิกที่..............................................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับต้นสังกัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จ หรือเงิน
อื่นใดที่ข้าเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอื่น แล้วแต่กรณีให้ สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และได้รับบำเหน็จ บำนาญ หรือเงิน
อื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบำเหน็จหรือเงิน
อื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ 1 ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด ได้แจ้งและส่งเงิน
จำนวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2
เมื่อได้หัก
ชำระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชำระหนี้ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน
จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะไม่
ถอนการให้คำยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือพ้นภาระ
หนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล หัวหิน จำกัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอำนาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำเหน็จ หรื อ
เงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์จะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอื่นให้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน
และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ
หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็
เป็นการเพียงพอแล้ว
ผู้ก.ู้ .................................................

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นสำคัญ
หนังสือนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ฉบับที่สอง
เก็บไว้กับข้าพเจ้า และฉบับที่สาม ให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด ไว้เป็นหลักฐาน ด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) .............................................................................................................................................ผู้กู้
(.........................................................................................................................................)
(ลงชื่อ) .............................................................................................................................................พยาน
(.........................................................................................................................................)
(ลงชื่อ) .............................................................................................................................................พยาน
(.........................................................................................................................................)
หมายเหตุ พยานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน 2 คน

ผู้ก.ู้ .................................................

คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน
ก่อนที่จะลงนามในหนังสือผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกันให้เข้าใจ
โดยชัดเจน หากผู้ค้ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทำสัญญาค้ำประกัน
การที่ผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด เพื่อค้ำประกันหนี้ตาม
หนังสือกู้ที่ ..................................... ลงวันที่ .......................................... ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวหิน จำกัด
กับ ผู้กู้ (นาย/นาง/นางสาว .......................................................................) ตามสั ญญาเงินกู้ สามัญ / ฉุกเฉิน จำนวนเงินกู้
...........................................บาท (
)
ผู้ค้ำประกันจำมีความรับผิดต่อผู้กู้ในสาระสำคัญดังนี้
1.ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามวงเงินที่ระบุไว้ในหนังสือค้ำประกันเงินกู้
2.ผู้ค้ำประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างชำระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ และอาจต้องรับผิดชดใช้
ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
3.เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมด ที่ผู้กู้ค้างชำระ
หลังจากผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผู้ค้ำประกันภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้
4.ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดหากผู้กู้และผู้ค้ำประกันยอมตกลงด้วยการผ่อนเวลานั้น
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ำประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกัน ข้าพเจ้า
ได้อ่านคำเตือนและรับทราบคำเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ...........................................................ผู้ค้ำประกัน
(..........................................................)

ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าที่
(..........................................................)

