เอกสารทีต่ องใชประกอบการยื่นกูเงินพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
1. สลิปเงินเดือนของผูกู และผูค้ําประกัน
ผูรับบํานาญใชทะเบียนจายตรงประเภทรายงานเจาตัว
2. สําเนาบัตรประจําตัวของผูกู และผูค้ําประกัน
3. กรณีผูกูและผูค้ําประกันมีคูสมรสตองใหคูสมรสลงลายมือชื่อในสัญญากูเงิน
หากคูสมรสถึงแกกรรมหรือหยา ตองแนบสําเนาใบมรณะบัตรหรือสําเนาใบหยา
4. คําขอกูเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบดวย
- คําขอกูเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 1 ฉบับ
- คํารับรองของผูบังคับบัญชา จํานวน 1 ฉบับ
- สําหรับเจาหนาที่สหกรณ จํานวน 1 ฉบับ
- หนังสือกูสําหรับเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 1 ฉบับ
- คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน จํานวน 1 ฉบับ (หรือตามจํานวนผูค้ําประกัน)
- หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูพ ิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี จํานวน 1 ฉบับ
(หรือตามจํานวนผูค้ําประกัน)
5. หนังสือยินยอมใหหักเงินฝากและหรือทุนเรือนหุนชําระหนี้ 1 ฉบับ
6. หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณ 1 ฉบับ
หมายเหตุ : หนาที่มีเครื่องหมาย
(โปรดพลิก) เปนเอกสารที่มีหนา – หลัง ในแผนเดียวกัน
- คําขอกูเ งินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี หนา 1 หนา 2
(ตองอยูในแผนเดียวกัน)
- หนังสือกูสําหรับเงินกูพ ิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี หนา 5 หนา 6
(ตองอยูในแผนเดียวกัน)
- หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูพ ิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี หนา 8 หนา 9
(ตองอยูในแผนเดียวกัน)

วัน
วัน
วัน
วัน

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

ปเกิดผูกู ……………….…....…….……
ปเกิดผูค้ําประกัน …..……......………...
ปเกิดผูค้ําประกัน …………..…....……..
ปเกิดผูค้ําประกัน ……......……………..

วันเริ่มรับราชการของผูกู .....…………………..
วัน เดือน ปเกิดผูค้ําประกัน ……………….…..
วัน เดือน ปเกิดผูค้ําประกัน ………… ………..
วัน เดือน ปเกิดผูค้ําประกัน …………….……..

คณะกรรมการเงินกูอนุมัติ……………….……บาท
รับที่ ......……………………………..
วันที่ ………… /…………. /….……

โทร. ……….…….….
หนังสือกู… ……………./……...…….
วันที่ …….…. /….…….. /….………

คําขอกูเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวติ ที่ดี
คําเตือน ผูขอกูต องกรอกขอความตามรายการที่กําหนดไว
ในแบบคําขอกูนี้ ดวยลายมือของตนเอง โดยถูกตองและ
ครบถวน มิฉะนั้นสหกรณไมรับพิจารณา

เขียนที…่ ……………………….………………
วันที…่ ...……………………………………….

เรียน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด
ขาพเจา …………………………………………….…….. อายุ …….. ป สมาชิกเลขทะเบียนที่ ….………… เปนสมาชิก …….. ป
ตําแหนง ………………….………….……….……….. ปจจุบันสังกัด……………………………………………… เงินไดรายเดือน ………………………..บาท
ปจจุบันถูกหัก (นอกจากหักชําระหนี้และคาหุนของสหกรณ)
 ภาษี ……….. บาท  กบข. ………… บาท  ธนาคาร …………… บาท  อื่น ๆ ………………บาท
บัตรประจําตัวเลขที่ ………………………………………………………………… ออกใหโดย ……………..…………………………………………………………...
สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  หมาย
ชื่อคูสมรส …………………….…………………………………….……….…
ขอเสนอคําขอกูเงินกูพ ิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินกูพ ิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีจากสหกรณ จํานวน …....……….............…..บาท
( ……………………………………….........…..…… ) โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ …………………………………………….………….........................
และขาพเจาขอใหจายเงินกูดังนี้  เช็ค  โอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา ………………………….….………….….….....
ชื่อบัญชีผูกู …………………….……………...…………..……… บัญชีเลขที่ …………………………………………….….…………
ขอ 2. ในเวลานี้ ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ รวม ………………………. หุน เปนเงิน ………………………..……..… บาท
และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตรา ………………………………..………. บาท
ขอ 3. ขาพเจาขอกูเงิน ตามขอ 1. โดยใชหลักประกันดังตอไปนี้
3.1 ใช เงิ น ฝากออมทรั พ ย ที่ มี อ ยู กั บ สหกรณ บั ญ ชี เ ลขที่ ……………………..………………………………..….
จํานวน…………………………….……….บาท
▲▲ (โปรดพลิก)

-23.2 ใชสมาชิกสหกรณ จํานวน …..…… ราย เปนผูค ้ําประกัน ดังนี้
(1) ( นาย / นาง / นางสาว ) ………….…………………………………..……..……...… สมาชิกเลขทะเบียน
ที…่ ……………ตําแหนง ………………………………………………………………………….. สังกัด
………….……………….………..………………….………………………………. อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท ค้ํา
ประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท ( …………………………………………………………..……… )
(2) ( นาย / นาง / นางสาว ) ………….…………………………………..……..……...… สมาชิกเลขทะเบียน
ที…่ …………… ตําแหนง ………………………………………………………………………….. สังกัด
………….……………….………..………………….………………………………. อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท ค้ํา
ประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท ( …………………………………………………………..……… )
(3) ( นาย / นาง / นางสาว ) ………….…………………………………..……..……...… สมาชิกเลขทะเบียน
ที…่ …………… ตําแหนง ………………………………………………………………………….. สังกัด
………….……………….………..………………….………………………………. อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท ค้ํา
ประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท ( …………………………………………………………..……… )
(4) ( นาย / นาง / นางสาว ) ………….…………………………………..……..……...… สมาชิกเลขทะเบียน
ที…่ …………… ตําแหนง ………………………………………………………………………….. สังกัด
………….……………….………..………………….………………………………. อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท ค้ํา
ประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท ( …………………………………………………………..……… )
(5) ( นาย / นาง / นางสาว ) ………….…………………………………..……..……...… สมาชิกเลขทะเบียน
ที…่ …………… ตําแหนง ………………………………………………………………………….. สังกัด
………….……………….………..………………….………………………………. อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท ค้ํา
ประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท ( …………………………………………………………..……… )
(6) ( นาย / นาง / นางสาว ) ………….…………………………………..……..……...… สมาชิกเลขทะเบียน
ที…่ …………… ตําแหนง ………………………………………………………………………….. สังกัด
………….……………….………..………………….………………………………. อัตราเงินเดือน ………………….………………………..…….…. บาท ค้ํา
ประกันภายในวงเงิน ……………..…………………………..…..…..………. บาท ( …………………………………………………………..……… )
ขอ 4. เมื่อสมาชิกภาพของขาพเจาสิ้นสุดลง ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ ใชสิทธินาํ เงินตามมูลคาหุน ที่ขาพเจามีอยูม าหักกลบลบหนี้
ที่ขาพเจาผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณฯ ได
ขอ 5. ถาขาพเจาไดรับอนุมัตเิ งินกู ขาพเจาขอสงตนเงินกูเ ปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ ………….…….... บาท
รวมเปนจํานวน ……..…. งวด พรอมดวยดอกเบีย้ ตามประกาศของสหกรณ ตั้งแตเดือนถัดจากเดือนทีส่ หกรณจายเงินกูให
ขอ 6. ขาพเจาไดทําหนังสือกูและแนบหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด พรอมคําขอกูนี้ดวยแลว
ลงชือ่ ………………………………………..………….. ผูขอกู
( …………………………………….…………. )
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คํารับรองของผูบังคับบัญชา
ขาพเจา………………………………….……………………………ตําแหนง………………………………..…………………………………….
ขอรับรองวา……………………………………………………สมาชิกผูกู
ไมอยูระหวางดําเนินการทางวินยั
อยูระหวางดําเนินการทางวินัย
อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………..
........................................................................ ผูร ับรอง
( ...................................................................... )
ตําแหนง .......................................................................
วันที่ .......................................................................
หมายเหตุ ผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชา สวนกลางตําแหนงระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาขึ้นไป สวนภูมิภาคตําแหนงคลังเขต
คลังจังหวัด หรือผูรักษาราชการแทน สําหรับระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทาขึ้นไปใหรับรองตนเองได
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สําหรับเจาหนาทีส่ หกรณ
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกู
จํานวนเงินกู …………………………….………………… บาท
เงินได
รายเดือน
(บาท)

หมายเหตุ

มีคาหุน
อยูในสหกรณ
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู
(บาท)

 เคย
 เคย
 สมควรใหกูได

สามัญ
(บาท)

ตนเงินกูคงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู
คงเหลือ
(บาท)

 ไมเคย ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้
 ไมเคย ขาดสงเงินคาหุนรายเดือน
 ไมสมควรใหกูเพราะ …………………………………..

รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูค้ําประกัน
จํานวนตนเงินกูทบี่ ุคคลตองค้ําประกัน ………………………………………… บาท
ใชทุนเรือนหุนตามขอ 5. ในคําขอกูเงินสามัญ จํานวน ............................................. บาท
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ................................................... บาท
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อผูค้ําประกัน

เงินได มีคาหุนอยูใน
รายเดือน สหกรณฯ
(บาท)
(บาท)

จํากัดวงเงิน ตนเงินค้ําประกัน
ค้ําประกัน รายอื่นคงเหลือ
(บาท)
(บาท)

2.
3.
4.
5.
6.
หมายเหตุ

 เคย
 ไมเคย ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้
 เคย
 ไมเคย ขาดสงเงินคาหุนรายเดือน
 ขอชีแ้ จงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………….……….. เจาหนาที่
……..….…./.…………../…………..

ค้ําประกัน
ในวงเงิน
(บาท)

วงเงินค้ําประกัน
คงเหลือ
(บาท)

-5หนังสือค้ําประกันที…่ …../……..ชื่อผูค้ําประกัน………………………….
หนังสือค้ําประกันที…่ …../……..ชื่อผูค้ําประกัน………………………….
หนังสือค้ําประกันที…่ …../……..ชื่อผูค้ําประกัน………………………….
หนังสือค้ําประกันที…่ …../……..ชื่อผูค้ําประกัน………………………….
หลักประกันอยางอื่น………………………………………………………

หนังสือกูสําหรับเงินกูพ ิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่ ……………………/…………………
วันที่ ………………………………………….….…………
ขาพเจา …………………………………..................………………………………............ สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด
เลขทะเบียนที่ …...............…………….. รับราชการในตําแหนง ............................................................................................................
สังกัด ………………………………………………………………………………………………………………… กระทรวงการคลัง
ขอทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด เพือ่ เปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณเปนจํานวน ……………………………..……. บาท ( ……………..…………………………………..…… )
และขาพเจาไดรับเงินกูครบถวน ในวันที่สหกรณโอนเงินจํานวนดังกลาวขางตนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
เลขที่ …………………………….……. ชื่อบัญชี ……………..…………..……………………………. ธนาคารกรุงไทย สาขา ....................………………….
และยินยอมใหสหกรณหักคาธรรมเนียมการโอนเงินกูดังกลาว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือน งวดละ …………………….. บาท รวมเปนจํานวน ……………..… งวด
พรอมดวยดอกเบี้ย ตามประกาศของสหกรณ ทั้งนี้ ตั้งแตงวดประจําเดือน …….…………………. เปนตนไป โดยตกลงชําระคืนใหแกสหกรณ
ทุกวันสิ้นเดือน ไปจนกวาจะครบตามจํานวนหนี้
ในกรณีที่สหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกูตามที่สหกรณเรียกเก็บ
ทั้งนี้ สหกรณฯ ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้ คือ …………………………………………………….
ขอ 4. ขาพเจายิน ยอมใหผูบัง คับ บัญ ชาหรือ เจา หนา ที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนของขาพเจาที่ไดรับ มอบหมายจากสหกรณ
หักเงินไดรายเดือนของขาพเจาตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ใน ขอ 2. เพื่อชําระหนี้สงใหแกสหกรณกอนเจาหนี้รายอื่น ๆ
ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับของสหกรณ ขอ 14 เงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพั นตามขอบั งคับของสหกรณ ขอ 15 วา ถาขาพเจาประสงคจะขอโอนหรือยายหรือลาออกจาก
ราชการหรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 31 (3) ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอ
สหกรณ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ในกรณีที่ขาพเจาพนสภาพการเปนขาราชการหรือลูกจางประจําสังกัดกรมบัญชีกลาง หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณออม
ทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด หรือเปนขาราชการหรือลูกจางประจําสํานักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือสังกัดสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ ไมวาดวยเหตุใด ๆ แมจะยังคงสมาชิกภาพของสหกรณอยู ใหถือวาสัญญา ตามโครงการนี้สิ้นสุด ขาพเจายินยอมชําระคืน
หนี้คงคางรวมทั้งดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด ฉบับที่ ../.... เรื่อง หลักเกณฑการใหเงินกูพิเศษ โครงการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี ขอ 6.2 ทัง้ จํานวนกอนการโอนยาย หรือลาออกจากราชการ
▲▲ (โปรดพลิก)
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ลงชื่อ …………………………………….………. ผูกู
ลงชื่อ ……………………………………….……. พยาน
( …………………………………………… )
ตําแหนง …………………………………………

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที่ ………………………………………………….
วันที่ ………………….………………………………….
ขาพเจา นาย/นาง ……………….……………..………………. เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง ……….…………………………………………….
ไดยินยอมใหนาย/นาง ………………………………………………… กูเ งินของสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด ตามหนังสือกูขางตนนี้
ลงชื่อ ………………………………….………….. สามี/ภรรยา
ลงชื่อ ………………………………………….….. ผูกู
( …………………………………….…….…. )
ขาพเจา …………………………………………………………..………. ไดรับเงินกู จํานวน ………………………….…………………………. บาท
( ………..……………………………………………………… ) ตามหนังสือกูนไี้ ปเปนการถูกตองแลว ณ วันที่ ………………..……………………………...
ลงชื่อ ……………………………..………………. ผูรับเงิน
(ตองลงลายมือชื่อในการรับเงินตอหนาเจาหนาทีข่ องสหกรณกรณีรับเปนเช็ค)

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
จายเงินวันที่ ………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………………………. เจาหนาที่
( ………………………………………………. )
….……….…/…..…………/……...……..
ลงชื่อ …………………………………………………. ผูจดั การ/ผูใหกู
( ………………………………………………. )
….……….…/…..…………/……...……..
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คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน
ก อ นที่ ผู ค้ํา ประกั น จะลงนามในหนั ง สื อ ค้ํา ประกั น สํา หรั บ เงิ น กู พิ เ ศษโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
ผู ค้ํา ประกั น ควรอ า นและตรวจสอบรายละเอี ย ดของหนั ง สื อ กู สํา หรั บ เงิ น กู พิ เ ศษโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
และหนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใด ๆ
ควรปรึกษาผูมีความรูก อนที่จะทําหนังสือค้ําประกันฯ
การที่ ผู  ค้ํา ประกั น ลงนามในหนั ง สื อ ค้ํา ประกั น สํา หรั บ เงิ น กู  พิ เ ศษโครงการเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ที ่ ดี
กับสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด เพื่อค้ําประกันหนี้ตามหนังสือกูสําหรับเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
เลขที่ ……….........………… ลงวันที่ ……….......…..…………………….. ระหวางสหกรณออมทรัพ ยกรมบัญชีกลาง จํากัด (ผูใหกู) กับ
นาย/นาง/นางสาว ………………….…………………………………. (ผูกู) ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดไมเกินวงเงินที่ตนค้ําประกันตามที่กําหนดในหนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูพิเศษโครงการ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินค้ําประกันซึ่งผูกูคางชําระกับผูใหกูตามขอสัญญาที่ทําเปนหนังสือกูส ําหรับ
เงินกูพ ิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี และอาจตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอื่น ๆ ตามที่สหกรณฯ แจงอีกดวย
3. เมื่อผูกูผิดนั ดชําระหนี้ ผูใหกู มีสิทธิเรียกใหผูค้ํ าประกันชําระหนี้ภายในวงเงินที่ ค้ําประกัน ทั้ งนี้ เปนไปตามที่
กําหนดตามนัยขอ 5 ของหนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูพ ิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ผูค้ําประกันไมหลุดพนจากความรับผิดในกรณีที่ผูค้ําประกันยินยอมใหผูใหกูผอนเวลาชําระหนี้ใหแกผูกู
นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดตาง ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกัน
สําหรับเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ขาพเจาไดรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ………………………………………….……. ผูค้ําประกัน
( …………………………………..……… )
ลงชื่อ ……………………………………………..… เจาหนาทีส่ หกรณ
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้ ……………./……….
วันที ………./………../…………

หนังสือค้าํ ประกัน
สําหรับเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ที่ …………….. /………………….
ชื่อผูค้ําประกัน ......………………………………………………………
วันที่ ...........……………………………………….
ขาพเจา …………………………………………………………… อายุ ………… ป สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด
เลขทะเบียนที่ ……………………… รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง .............………………………………………………………..
สังกัด …………………………………………………………………………... ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอ สหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด
เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่ ………………………………………………….… ไดกูเงินของสหกรณ จํานวน ........................…………………….…….. บาท
( ................................................................................ ) ตามหนังสือเงินกูพิเศษโครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีที่ ………… /………..
ลงวันที่……………………….นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันไมเกินวงเงิน …………….…..…..…… บาท ( ............................................................................ )
เพื่อหนีส้ ินเกี่ยวกับเงินกูรายนี้ ในสวนที่เกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ
ขอ 2. ขาพเจาทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนด
ตามที่กลาวไวในหนังสือกูนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ
ขอ 3. เมื่อปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สินซึ่งขาพเจาค้ําประกันไวนี้ใหแกสหกรณฯ ตามขอผูกพัน ไมวาจะเปนเพราะเหตุใด ๆ
และสหกรณไดแจงความนั้นใหขาพเจาทราบ ขาพเจายอมรับผิดชําระหนี้ใหแกสหกรณฯ แทนผูกูภายในวงเงินค้ําประกันทันที โดยมิใชสิทธิ
ของผูค้ําประกันตามมาตรา 688, 689, และ 690 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นแตประการใด
ขอ 4. ขาพเจายอมรับผูกพันวา ขาพเจายอมไมหลุดพนจากความรับผิดตามสัญญานี้เมื่อหนี้สินยังไมระงับสิ้นไปไมวาเพราะเหตุใด ๆ
จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดจัดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณฯ ภายในวงเงินค้ําประกันแทนผูกู ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา
หรือเจาหนาที่ผูจายเงิน ไดร ายเดือ นของขา พเจา หัก เงิน สง ใหแ กส หกรณฯ ตามจํา นวนที่ไ ดรับ แจง จากสหกรณฯ จนกวา หนี้
หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ ………………………………………………….…… ผูคา้ํ ประกัน
ลงชื่อ ………………………………………………………. พยาน
( …………..…………………………………….… )
▲▲ (โปรดพลิก)
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คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ ……………………………..……………………………….
วันที่ ………………………………………………………………….
ขาพเจานาย/นาง ……………………………………………….…… เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง ....................……………………………..
ไดยินยอมใหนาย/นาง …………………..…………………………………………… เปนผูคา้ํ ประกันตอสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด
ตามหนังสือค้ําประกันขางตนนี้
ลงชื่อ …………………………………….……….. สามี/ภรรยา
ลงชื่อ ……………………………………………... ผูค้ําประกัน
( ……….…………………………………….)
รับรองวาไดตรวจบัตรประจําตัวและลายมือชื่อของผูค้ําประกัน และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนีไ้ ดทําขึน้ โดยถูกตองจริง
ลงชื่อ ………………….………………………… เจาหนาที่สหกรณ
( ………….……………………………..) หรือผูจดั การ
ตําแหนง ………………………………………..
…...….… /…….…… /….………

หนังสือยินยอมใหหักเงินฝากและหรือทุนเรือนหุนชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด
เขียนที่ …………………….........……………..…....…….
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ. .........
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว .................................................................................. อายุ ......... ป
บัตรประชาชน /บัตรพนักงานองคการของรัฐเลขที่ ................................................... ออกให ณ .......................................
แขวง / ตําบล ............................................เขต / อําเภอ ................................................. จังหวัด ..........................................
สมาชิกสหกรณเลขที่ .................. ขอใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด (สอ.บก.) ดังนี้
ขอ 1. ตามที่ขาพเจาไดกูเงินเปนจํานวนเงิน ………………………... บาท (……………………………………..………………)
ตามสัญญากูเลขที่ ………………....... ลงวันที่ .... เดือน .................. พ.ศ. ..............
ขอ 2. เพื่อเปนประกันการชําระหนี้ของขาพเจา ตามสัญญาดังกลาวในขอ 1. ขาพเจาผูเปนเจาของ
2.1 เงินฝากที่มีอยูที่สอ.บก.
บัญชีเงินฝากประเภท ..................................... บัญชีเลขที่ .....................................
บัญชีเงินฝากประเภท ..................................... บัญชีเลขที่ .....................................
2.2 ทุนเรือนหุนที่มีอยูกับสอ.บก.
ขอมอบสิทธิในเงินฝากของขาพเจาดังกลาวขางตน และ/หรือ ทุนเรือนหุนตามจํานวนที่มีอยูกับ สอ.บก.
เปนประกันหนี้เงินกู เกี่ยวกับการค้ําประกัน และหนี้อื่นใดบรรดาที่ขาพเจามีอยูกับ สอ.บก. ในเวลานี้ และ/หรือ หนี้อุปกรณ
และดอกผลที่อาจเกิดขึ้นตอไปในภายหนาสําหรับเงินตน ................................... บาท (..........................................................)
ขอ 3. ขาพเจาตกลงยินยอมวา หากขาพเจาผิดนัดไมชําระหนี้ หรือผิดสัญญา หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย
เด็ดขาด หรือถูกฟองลมละลาย หรือตาย หรือตกเปนคนไรความสามารถ หรือสาบสูญ หรือหาตัวไมพบ หรือมีกรณีอื่นใด
ที่ทําให สอ.บก. ไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญาที่กลาวเต็มจํานวน ขาพเจายินยอมให สอ.บก. หักเงินฝากที่มีอยูในบัญชีเงินฝาก
ตามที่ระบุไวขางตน และ/หรือ ทุนเรือนหุนของขาพเจา ชําระหนี้แก สอ.บก. ไดทุกเมื่อจนครบถวนทันทีโดยไมตองบอกกลาว
ใหขาพเจาทราบและขาพเจาจะไมคัดคาน โตแยง ฟองเรียกเงินคืน หรืออางสิทธิเรียกรองใด ๆ กับ สอ.บก. แตประการใดทั้งสิ้น
ขอ 4. ขาพเจาตกลงยินยอมวา ตราบใดที่ สอ.บก. ยังไมไดรับชําระหนี้ตามขอ 1. ครบถวน ตราบนั้น
ขาพเจาจะไมถอนเงินฝาก และ/หรือ ทุนเรือนหุนของขาพเจาดังกลาว และจะไมกระทําการใด ๆ อันเปนการเสื่อมสิทธิ
ในหลักประกันดังกลาว และหากมีการกระทําอันเปนการทํา ใหเสื่อมสิทธิในหลักประกันเกิดขั้น ก็ใหเปนโมฆะ ไมมีผล
แกหลักประกันนี้แตอยางใดทั้งสิ้น
ขอ 5. ในกรณี ที่บั ญ ชีเงินฝากของขาพเจาที่ นํามาเป นหลักประกันนั้ นครบกําหนด และ/หรือมีการ
เปลี่ยนสมุดเลมใหมใหขาพเจา ขาพเจายินยอมให สอ.บก.ตออายุเงินฝากประจําของขาพเจาไดทุกครั้งตลอดไป และเงินฝาก
ของขาพเจานั้นยังคงมีภาระค้ําประกันตอไป
ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความขางตนโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(

ผูใหคํายินยอม
)
พยาน
)
พยาน
)

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช้ำระหนี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด
เขียนที่ ……………………………………....…….
วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..........
อำศัยควำมตำมมำตรำ ๔๒/๑ แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ำพเจ้ำ ................................................................ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด
เลขที่ .......................... ปัจจุบันเป็น ( ) ข้ำรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงประจ้ำ ( ) พนักงำนรำชกำร ( ) ลูกจ้ำงชั่วครำว
( ) ผู้รับ บ้ำ นำญ ( ) ผู้รับบ้ำ เหน็จ รำยเดือน รับ เงิน เดือน ค่ำ จ้ำ ง ค่ำ ตอบแทน บ้ำ นำญ บ้ำ เหน็จ รำยเดือน
บ้ำเหน็จปกติ บ้ำเหน็จลูกจ้ำง หรือเงินอื่นใดตำมสิทธิที่ได้รับจำกส่วนรำชกำรที่ข้ำพเจ้ำสังกัด จึงท้ำหนังสือให้ค้ำยินยอม
ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด ดังนี
ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กรมบัญชีกลำง หรือส่วนรำชกำรต้นสังกัด ( ...................................................................... )
หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน บ้ำนำญ บ้ำเหน็จรำยเดือน บ้ำเหน็จปกติ บ้ำเหน็ จลูกจ้ำง หรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิ
ได้รับ จำก ............................................................ เพื่อช้ำ ระหนี เงิน กู้ ดอกเบี ย เงิน รับ ฝำก ค่ำหุ้นประจ้ำเดือน
หรือภำระผูกพัน อื่น ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพ ย์กรมบัญ ชีกลำง จ้ำ กัด ให้แก่ส หกรณ์ออมทรั พย์กรมบัญ ชีกลำง จ้ำ กัด
ตำมจ้ำนวนที่แจ้งจนกว่ำหนีหรือภำระผูกพันนันจะระงับสินไป
ข้อ ๒ ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำโอนหรือเปลี่ยนไปสังกัดส่ว นรำชกำรหรือหน่ว ยงำนอื่น ข้ำพเจ้ำ ยิน ยอมให้ส่วนรำชกำร
หรือหน่ว ยงำนนันหักเงิน เดือน ค่ำ จ้ำ ง ค่ำ ตอบแทน บ้ำ นำญ บ้ำ เหน็จ รำยเดือน บ้ำ เหน็จ ปกติ บ้ำ เหน็จ ลูกจ้ำ ง
หรือเงิน อื่นใดที่ข้ำพเจ้ำมีสทิ ธิได้รับเพื่อส่งช้ำระหนีตำมจ้ำนวนที่แจ้งในข้อ ๑ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด
ได้ต่อไป
ข้อ ๓ ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนหนังสือค้ำยินยอมฉบับนี เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด จะให้ควำมยินยอม
เป็นหนังสือ
ข้อ ๔ หนังสือยินยอมฉบับนีท้ำขึน ๓ ฉบับ มีข้อควำมตรงกัน เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลำง จ้ำกัด
หนึ่งฉบับ ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่มีหน้ำที่หักเงินตำมที่แจ้งในข้อ ๑ หนึ่งฉบับ และสมำชิกผู้ให้ค้ำยินยอมหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)
(

สมำชิกผู้ให้ค้ำยินยอม
)

(ลงชื่อ)
(

พยำน
)

(ลงชื่อ)
(
หมำยเหตุ

พยำน
)

ส่ ว นรำชกำรต้ น สั ง กั ด หมำยถึ ง ส่ ว นรำชกำรต้ น สั ง กั ด อื่ น ที่ มิ ใ ช่ ก รมบั ญ ชี ก ลำง แต่ เ ป็ น
ส่ ว นรำชกำรที่ ส มำชิ ก ผู้ ใ ห้ ค้ำ ยิ น ยอมสั ง กั ด

