สามัญระยะปานกลาง

โอนเงินเขาบัญชีเลขที.่ ..............................…...........
ชื่อบัญชี..................................................................
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

หนังสือค้ําประกันที.่ .....…........ชื่อผูค้ําประกัน...........................................
หนังสือค้ําประกันที.่ ................ชื่อผูคํา้ ประกัน...........................................
หนังสือค้ําประกันที.่ ................ชื่อผูคํา้ ประกัน...........................................
หนังสือค้ําประกันที.่ .....…........ชื่อผูค้ําประกัน...........................................
หนังสือค้ําประกันที.่ ................ชื่อผูคํา้ ประกัน...........................................
หนังสือค้ําประกันที.่ ................ชื่อผูค้ําประกัน...........................................

สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

คําขอกูและหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญระยะปานกลาง
ชื่อผูก.ู ......................................................................................

รับที…่ ……………………
วันที…่ ……………………
ที.่ ...........................................................................
เขียนที.่ ......................................................…..………….
วันที.่ .......................................................…………………………..............

ขาพเจา................................................................อายุ.…………..ป เลขประจําตัวประชาชน    
สมาชิกเลขที…่ .......................ตําแหนง..............……...........…..............เงินไดรายเดือน…………....….…….บาท ฝาย/กลุม................................  กอง  สํานักงาน  สํานัก
 ศูนย .............…………..................จังหวัด………….…………..….  กรมสงเสริมการเกษตร  กรมการขาว  กรมหมอนไหม โทรศัพทสํานักงาน...........................................
โทรศัพทมือถือ..............................................โทรศัพทบาน..........................................
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอไดเลขที่..........................หมูที่.............ซอย.......................ถนน...................................ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย...............................
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่..........................หมูที่.............ซอย.......................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย...............................ขอทําคําขอกู และหนังสือกูใหไวกับสหกรณ เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินจากสหกรณ จํานวนเงิน.........................………..บาท(.………………………………………........….......................................................................)
เพื่อนําไปใชจายในเรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………….และขาพเจายินยอมใหถื อเอาวันที่สหกรณจายเงินกูให
ขาพเจาหรือวันที่สหกรณโอนเงินเขาบัญชีของขาพเจาเปนวันที่ขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวไปโดยถูกตองแลว ทั้งนี้ หากขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณตามหนังสือกูเงินสามัญ
ระยะยาวฉบับกอนหนานี้ ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําเงินกูที่ไดรับอนุมัติตามหนังสือกูฉบับนี้ไปชําระหนี้เงินกูพรอมดอกเบี้ยตามหนังสือกูดังกลาวใหสหกรณใหครบถวนกอน
เพียงแตแจงใหขาพเจาทราบและสงใบเสร็จรับเงินชําระหนี้นั้นใหขาพเจา คงเหลือเงินหลังจากชําระหนี้ใหสหกรณอีกเทาใด ใหสหกรณฯจายหรือโอนเงินใหขาพเจา โดยถือวา
ขาพเจาไดรบั เงินกูไวครบถวนตามที่ไดรับอนุมัติตามหนังสือกูฉบับนี้ และใหถือวาเอกสารหลักฐานชําระหนี้และการรับเงินดังกลาวเปนสวนหนึ่งของหนังสือกูนี้
ในกรณีวงเงินกูของขาพเจาสูงเกินกวาสิทธิ์ที่ระเบียบและหลักเกณฑสหกรณกําหนด หรือคณะกรรมการการเงิน หรือคณะกรรมการดําเนินการ มีมติ
ใหปรับลดวงเงินกูของขาพเจาลงไมวาเปนจํานวนเทาใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ของสหกรณแกไขวงเงินกูใหถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด หรือมติ
คณะกรรมการการเงินหรือมติคณะกรรมการดําเนินการได เสมือนวาขาพเจ าแกไขดวยตนเอง โดยใหเจาหนาที่สหกรณขีดฆ า แลวลงชื่อกํากั บไวเปนหลักฐานและขาพเจา
ยอมผูกพันตามวงเงินที่แกไขนั้น
ขอ 2. ขาพเจาขอสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนงวดละ………..................บาท เวนแตงวดสุดทายพรอมดวยดอกเบี้ย ในอัตราตามที่สหกรณ
กําหนด (ในขณะทําหนังสือกูกําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ....…........บาทตอป) เปนจํานวน............….งวด ทั้งนี้ เริ่มตั้งแตงวดประจําเดือนที่ไดรับเงินกูหรือเดือนถัดไปแลวแต
กรณี จนกวาจะชําระหนี้ครบจํานวน
ขาพเจายอมรับวาเงินงวดชําระหนี(้ รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย)แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ในกรณีที่สหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น ขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกูตามที่สหกรณเรียกเก็บเพิ่มขึ้น โดยสหกรณ
มิจําตองแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีที่มีการแจงใหทราบเปนหนังสือ ขาพเจายินยอมใหถือเอาการแจงโดยการพิมพขอความการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้นไวในใบเสร็จรับเงิน
หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณสงใหสมาชิกทราบเปนประจําเปนการแจงใหขาพเจาทราบแลว
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จายเงินเดือน คาจาง เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึง
ไดรับจากทางราชการและหรือสหกรณ หักเงินดังกลาวสงชําระหนี้ตอสหกรณตามจํานวนงวดในขอ 2 หรือตามที่สหกรณจะกําหนด โดยขาพเจาจะไมยกเลิกคํายินยอมจนกวา
จะชําระหนี้ใหสหกรณครบถวน
ขอ 5. ขาพเจาขอใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนทั้งหมดและจะมีขึ้นในภายหนา รวมทั้งเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน เปนประกันการชําระหนี้ โดยยินยอมให
สหกรณเปนผูใชสิทธิเรียกรองในเงินดังกลาวรวมทั้งดอกผลชําระหนี้ไดทันทีโดยมิพักตองบอกกลาวใหทราบกอนจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้ครบถวน
ในกรณีที่เงินกูตามหนังสือกูฉบับนี้มีจํานวนมากกวาสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาไดจัดใหมีบุคคลค้ําประกันการชําระ
เงินกูคนื โดยจัดทําหนังสือค้ําประกันไวดวยแลว
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ ถาขาพเจาประสงคจะขอโอนหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือ
ใหสหกรณทราบ พรอมทั้งจัดการชําระหนี้สินที่ขาพเจามีอยูก ับสหกรณใหเสร็จสิ้นหรือคงเหลือไมเกินรอยละเกาสิบของสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณ
ขอ 7. ในกรณีที่ขาพเจาผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดหรือผิดนัดชําระหนี้ หรือกระทําผิดขอบังคับของสหกรณ ใหถือวาหนีถ้ ึงกําหนดชําระโดยพลัน
(โปรดพลิก)
หนังสือสําหรับกูเงินสามัญระยะปานกลาง ตามมติคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
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ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จายเงินเดือน
คาจาง เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินสะสมหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการและหรือสหกรณ หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนไดโดย
ขาพเจาจะไมยกเลิกคํายินยอมจนกวาจะชําระหนี้ใหสหกรณครบถวน กอน
ขอ 8. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ ขาพเจายอมชําระหนี้ใหรวมทั้งคาใชจายในการติดตามทวงถาม การดําเนินคดี ตลอดจนคาเสียหายอันเกิดขึ้นอยาง
ไมมีจํากัด
ขอ 9. ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสหกรณ และ/หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายจากสหกรณดําเนินการตรวจสอบ และใชขอมูลสลิปเงินเดือน และ/
หรือขอมูลเครดิตของขาพเจาจากบริษัทขอมูลเครดิต และ/หรือหนวยงานอื่น เพื่อประโยชนในการวิเคราะหการใหบริการเงินกูแกขาพเจา
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไมไดอยูในระหวางถูกฟองรองดําเนินคดี หรือถูกบังคับคดี หรือถูกฟองเปนคดีลมละลาย หรือถูกพิทักษทรัพย หรือ
ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายแตอยางใด และขาพเจาขอรับรองวาไดเปนผูจัดทําหนังสือกู และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
สถานภาพผูกู

.....................................................................ผูกู

 โสด  สมรส  หยา  หมาย

...................................................................พยาน
(.....................................................................)
ตําแหนง...................................................

คํายินยอมของคูสมรส (ถามี)
ขาพเจายินยอมใหคูสมรสกูเงินจากสหกรณได

(ลงชื่อ)......…...........................................คูสมรส
(…….............................................)
(ลงชื่อ)…….………………………………………พยาน
(…….............................................)
ตําแหนง……………………….………..……….

ความเห็นของผูบงั คับบัญชา
ขาพเจาไดตรวจสอบแลวเห็นวาผูก มู ีความเหมาะสมในการขอกู ปจจุบันยังรับราชการหรือ
ทํางานประจําอยูและไมเปนผูที่อยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง
…………………………….………………….ผูบังคับบัญชา
(……………………………………..…………...)
ตําแหนง…………………..…………………..

เอกสารประกอบการยืน่ กู
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ชุด
1. ผูกู : - สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก
- สลิปเงินเดือน
2. ผูค้ําประกัน : - สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิก
3. เอกสารอื่น(ถามี)เชน สําเนาทะเบียนหยา มรณะบัตร
ของคูสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ

หมายเหตุ ผูบังคับบัญชาหมายถึง เกษตรจังหวัด ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการศูนย หัวหนาศูนย
(ถาผูกูดํารงตําแหนงดังกลาวหรือดํารงตําแหนงสูงกวาขึ้นไป หรือออกจากราชการหรืองานประจําแลว ไมตองผาน ความ
เห็นชอบของผูบังคับบัญชา)

การรับเงินกูโดยโอนเขาบัญชี
ขาพเจา…………………………………………ไดรับเงินกูจํานวน…………….……..บาท (…………………………….………………………………..) ตามหนังสือกูนี้ไปเปนการถูกตองแลว
นับตั้งแตวันที่สหกรณจายเงินกูใหแกขา พเจา โดยโอนเขาบัญชีของขาพเจา
ทั้งนี้ ในกรณีที่สหกรณฯอนุมัติเงินกูใหขาพเจานอยกวาจํานวนที่ขา พเจาลงชื่อรับเงินกูไว ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูตามจํานวนที่สหกรณอนุมัติ
ใหขาพเจากูยืมเงินนั้น
……………………………………………….ผูรับเงิน
(………………………………………………)
1. ผูกูแจงความประสงคขอกู...........................................................บาท
(.......................................................................................................)
2. คํานวณตามหลักเกณฑแลว สหกรณอนุมัติใหกูจํานวน
.............................บาท (...................................................................)
3. กําหนดผอนชําระเงินตนคืน จํานวน.....................งวด ดังนี้
งวดที่..........................งวดละ.......................................บาท
งวดที่..........................งวดละ.......................................บาท
งวดที่..........................งวดละ.......................................บาท
พรอมดอกเบีย้ ตามสัญญา
…….…………………………………เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(………………..……………………)
…………../…………./…………..

จายเงินถูกตองแลว
……………………………………..เจาหนาที่ผูจา ยเงิน
(……………………………………)
…………../…………./…………..
 คําวา”ผิดนัดชําระหนี”้ ในหนังสือนี้ หมายถึง สงชําระหนี้ไมครบตามจํานวนเงินงวด
ที่ตองชําระหรือสงชําระหนี้ไมตรงตามเวลาทีก่ ําหนด อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง 2 อยาง
 คําวา”สหกรณ” ในหนังสือนี้ หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
 ผูลงลายมือชื่อในชองพยานทุกแหง หมายถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือประธานผูแ ทน
สมาชิกของผูกู / ผูค้ําประกัน
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หนังสือกูที่..................../...................
ชื่อผูก.ู ...............................................

สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญระยะปานกลางและคําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน
ที.......................... /.......................
ชื่อผูค้ําประกัน...........................................................................................
เขียนที.่ .....................................................................................………...
วันที.่ ...........................................................................................................………….
ขาพเจา................................................................อายุ.…………..ป เลขประจํ าตัวประชาชน    
สมาชิกเลขที่….......................ตําแหนง..............…….................…..............เงินไดรายเดือน………..…....….…….บาท ฝาย/กลุม..................................  กอง  สํานักงาน  สํานัก
 ศูนย .............…………..................จังหวัด………….…………..….  กรมสงเสริมการเกษตร  กรมการขาว  กรมหมอนไหม โทรศัพทสํานักงาน........................................
โทรศัพทมือถือ..............................................โทรศัพทบาน..........................................
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอไดเลขที่..........................หมูที่.............ซอย.........................ถนน...................................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย...............................
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่.............................หมูที่.............ซอย.........................ถนน......................................ตําบล/แขวง...............................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.......................ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวกับสหกรณ เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่  นาย  นาง  นางสาว..............................................................สมาชิกเลขที่...............…..........ไดกูเงินสามัญของสหกรณตามหนังสือกูสําหรับ
เงินกูสามัญ ที่........../................ลงวันที่.................….....จํานวนเงินกู............................บาท พรอมดอกเบี้ยตามสัญญา ในอัตรารอยละ....ตอป ผอนชําระงวด/เดือนละ..................บาท
จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น แตไมเกิน............งวด และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณแลวเปนหนี้ที่สมบูรณโดยขาพเจายินยอมค้ําประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายนี้ตามที่กําหนดใน
หนังสือกู โดยสัญญาวาถาผูกูไมปฏิบัตติ ามหนังสือกูขอหนึ่งขอใด หรือปฏิบัติไมถูกตองดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมรับผิดในบรรดาเงินกูที่คาง
ชําระรวมทั้งดอกเบี้ยและคาเสียหายทุกประการ
การที่สหกรณพิจารณาเลือกใหขาพเจาเปนผูคํา้ ประกันเพียงคนเดียว หรือเปนผูค้ําประกันรวมกับบุคคลอื่น ขาพเจายินยอมผูกพันที่จะค้ําประกันเงินกู
ทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ขอ 2. ขาพเจาทราบวัตถุประสงคในการกอหนี้ที่ผูกูระบุไวในสัญญาในการกอหนี้ที่คํา้ ประกัน ลักษณะการกูเงินสามัญของผูกูตามสัญญา จํานวนเงินสูงสุด
ตามสัญญากู และระยะเวลาในการกอหนี้ตามสัญญาในขอ 1 ที่ขาพเจาค้ําประกัน
ขอ 3. ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกู ในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกอนถึงกําหนดตามที่ระบุไวในหนังสือกูนั้นโดยตลอด
แลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ
ขอ 4. เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ ใหสหกรณมีหนังสือบอกกลาวแกขาพเจา ณ บานเลขที่.............หมู............ถนน...............................ตําบล/แขวง.....................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย....................................หรือตามที่ขาพเจาไดแจงเปลี่ยนแปลงใหสหกรณทราบภายหลัง
ขอ 5. ถามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกลาวโดยที่ขาพเจาไมแจงใหสหกรณทราบ หากสหกรณไดมีหนังสือบอกกลาว ณ สถานที่ตามขอ 4 ขาพเจามิอาจปฏิเสธ
หรือโตแยงใด ๆ วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึง หรือสหกรณยังไมมีหนังสือบอกกลาวขาพเจา
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การที่ขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนี้ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวา
ผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดจัดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 7. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ของผูกูใหแกสหกรณแทนผูกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จายเงินเดือน คาจาง
เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินสะสมหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการและหรือสหกรณ หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณได โดยขาพเจาจะไมยกเลิกคํา
ยินยอม จนกวาจะชดใชหนี้พรอมดอกเบี้ย(ถามี)จนครบถวน เพียงแตสหกรณแจงใหขาพเจาทราบเทานั้น
ขอ 8. ในกรณีที่ผูกูและ/หรือขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ ขาพเจายินยอมชําระหนี้ใหรวมทั้งคาใชจายในการติดตามทวงถาม การดําเนินคดี ตลอดจนคาเสียหาย
อันเกิดขึ้นอยางไมมีจํากัด
ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาและผูกู ไมไดอยูในระหวางถู กฟองบั งคับคดี หรือถูกบังคับคดี หรือถูกฟองเปนคดีลมละลาย หรือถู กพิทั กษทรั พย หรือตอง
คําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายแตอยางใด และขาพเจาขอรับรองวาไดจัดทําหนังสือค้ําประกัน และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
สถานภาพผูค้ําประกัน

 โสด  สมรส  หยา  หมาย

คํายินยอมของคูสมรส (ถามี)
ขาพเจายินยอมใหคูสมรสเปนผูคํา้ ประกันตอสหกรณได
(ลงชื่อ)......…............................................คูสมรส
(……...............................................)
(ลงชื่อ)…….…………………………..……………พยาน
(……...............................................)
ตําแหนง………………………………….

ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(........................................................)
ตําแหนง...........................................
(โปรดพลิก)
หนังสือสําหรับกูเงินสามัญระยะปานกลาง ตามมติคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
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คําเตือนสําหรับผูคํา้ ประกัน
กอนที่จะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผูค้ําประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ําประกันใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูคํา้ ประกันมีขอสงสัยใดๆ
ควรปรึกษาผูมีความรูก อนที่จะทําสัญญาค้ําประกัน
การที่ผูคํา้ ประกันลงนามในสัญญาค้ําประกันกับ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด เพื่อค้ําประกันหนี้ตามสัญญากูยืมเงิน
เลขที…่ …………………………ลงวันที…่ ……………………………………ระหวาง สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด (ผูใหก)ู กับ
 นาย  นาง  นางสาว………………………………………………………….(ผูก)ู ผูคํา้ ประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสําคัญดังนี้

 1. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดอยางจํากัดไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน
 2. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกูคา งชําระกับผูใหกูตามสัญญากูย มื เงินและอาจตองรับผิดชดใชดอกเบี้ย รวมทั้งคาใชจายในการติดตาม

ทวงถาม การดําเนินคดี ตลอดจนคาเสียหายอันเกิดขึ้นอยางไมมีจํากัด
นอกจากที่กลาวไวขา งตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาค้ําประกัน
ขาพเจาไดรบั ทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ…………………………………………………..ผูค้ําประกัน
ลงชื่อ…………………………………………………..เจาหนาที่สหกรณ
หมายเหตุ ใหผูใหกูใสเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่มีสาระสําคัญตรงกับเงื่อนไขในสัญญาค้ําประกัน

เฉพาะเจาหนาที่
……………………………………………..เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(………………………….…………………)
………...…./……………./……...…….

 คําวา”ผิดนัดชําระหนี”้ ในหนังสือนี้ หมายถึง สงชําระหนี้ไมครบตามจํานวนเงินงวด
ที่ตอ งชําระหรือสงชําระหนี้ไมตรงตามเวลาทีก่ ําหนด อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง 2 อยาง
 คําวา”สหกรณ” ในหนังสือนี้ หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
 ผูลงลายมือชื่อในชองพยานทุกแหง หมายถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน หรือประธานผูแ ทนสมาชิกของผูกู / ผูค้ําประกัน
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บันทึกเพิ่มเติม แนบทายคําขอกูและหนังสือกูเงินสามัญ
(กรณีผขู อกูเงินขอผอนชําระหนีจ้ นอายุของผูกูเกินกวา 60 ป)
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
----------------------------------

ทําที่.................................................................................................
วันที่............................เดือน....................................................พ.ศ. ............................

ตามที่ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...............................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด
เลขที่........................เลขประจําตัวประชาชน     
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอไดเลขที่..............หมูที่.........ซอย.............ถนน...............................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่..............หมูที่...........ซอย..............ถนน.............................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.......................เปน ขาราชการ  ลูกจางประจํา
สังกัด..........................................................................เริ่มเขาทํางานวันที่.......................เดือน.....................................พ.ศ. ...................................
มีเวลาปฏิบัติงานถึงปจจุบัน.......................ป จะเกษียณอายุในป พ.ศ. ...................... และเมื่อนับเวลาตั้งแตบรรจุถึงเกษียณอายุ รวมเปนเวลา
ปฏิบัติงาน..................... ป ซึ่งขาพเจาไดทําคําขอกูและหนังสือกูเงิน  สามัญระยะยาว สามัญระยะปานกลาง สามัญโครงการพิเศษ
ที่.................../.....................ลงวันที่.................เดือน....................................พ.ศ. .....................และขอผอนชําระหนี้จนอายุของผูกูเกินกวา 60 ป
และมีหนี้คงเหลือไมเกินรอยละ 90 ของสิทธิเรียกรองในเงินคาหุน ตามระเบียบของสหกรณฯ นั้น
ขา พเจาขอสัญญาวา ขา พเจาจะแสดงความจํานงขอรับเงินบํานาญ(ขาราชการ) หรือ บําเหน็จรายเดือน (ลูกจางประจํา )
เมื่อขาพเจาเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ หากขาพเจาเปลี่ยนแปลงการขอรับเงินบํานาญ (ขาราชการ)หรือบําเหน็จรายเดือน (ลูกจางประจํา) ดังกลาว
เปนขอรับเงินบําเหน็จ(ขอรับเงินกอนครั้งเดียว) หรือขอลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุโดยยังไมชําระหนี้ สหกรณฯใหเหลือรอยละ 90
ของคาหุนกอน ใหถือวาหนี้ตามคําขอกูและหนังสือกูดังกลาวขางตนถึงกําหนดชําระทั้งหมดทันที และขาพเจาตกลงยินยอมใหกรมบัญชีกลาง
และกองคลัง หักเงินบํานาญ บําเหน็จรายเดือน หรือบําเหน็จ (กรณีขอรับเงินกอนครั้งเดียว) หรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจาจะพึงมีสิทธิไดรับ
จากทางราชการสงชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด ทั้งหมดเปนลําดับแรกตลอดไป โดยขาพเจาจะไมยกเลิกคํายินยอม
จนกวาจะชําระหนี้ใหสหกรณครบถวนกอน และถาสวนราชการดังกลาวไมสามารถหักเงินบํานาญบําเหน็จรายเดือน หรือเงินบําเหน็จ (กรณี
ขอรับเงินกอนครั้งเดียว) ไดไมวาดวยเหตุใด ๆ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯดําเนินการตามกฎหมาย ตอไป
ทั้งนี้ เมื่อสหกรณฯไดพิจารณาอนุมัติใหขาพเจากูเงินตามคําขอกูและหนังสือกูดังกลาวขางตนแลว ขาพเจายินยอมใหถือวา
บันทึกเพิ่มเติมฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของคําขอกูและหนังสือกูเงินของขาพเจา และเพื่อเปนหลักฐาน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
[

(ลงชื่อ).....................................................ผูกู
(.....................................................)

(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(............................................................)
ตําแหนง…………………………………….…………
ผูบังคับบัญชา

หมายเหตุ : แนบเอกสารหลักฐานประกอบอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
1. หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา หรือ
2. สําเนา กพ.7
บันทึกเพิ่มเติมแนบทายคําขอกูและหนังสือกูเงินสามัญ
ตามมติคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560

