
  

 หนังสือค้ําประกันที่...…...........ชื่อผูค้ําประกัน........................................... 
 หนังสือค้ําประกันที่.................ชื่อผูค้ําประกัน........................................... 

  

รับที่………………………
วันที่……………………… 

                                                                  

                                                   
 

 
 
 

 
 
 

                   

                             สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด               
คําขอกูและหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญโครงการพิเศษ  เพื่อสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปน 
ที่......................./...........…........                                        บัญชีเงินกูที่.......……........... 

                 เขียนที่.......................…...........................…..…………. 
ชื่อผูกู.................................................................................                        วันที่........................................................……............... 

 

 ขาพเจา...........................................................................อาย…ุ……………….ป สมาชิกเลขที่……….........................เลขประจําตัวประชาชน 

   ตําแหนง..............…….........……..……............ไดรับเงินเดือน/คาจางเดือนละ…………….บาท    

ฝาย/กลุม........................................  กอง   สํานักงาน    สํานัก    ศูนย .......…………................................................ จังหวัด/กรมสงเสริมการเกษตร  
………………………………..โทรศัพท.........…........................ขอทําคําขอกูและหนังสือกูใหไวกับสหกรณ เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปน้ี 

 ขอ 1.  ขาพเจาขอกูเงินจากสหกรณ จํานวนเงิน...................………..บาท (.………………........….......................................................................) 
เพื่อนําไปใชจายในการจัดซ้ืออาวุธปน และขาพเจายินยอมใหสหกรณจายเงินกูใหผูจําหนายอาวุธปนแทนขาพเจาหลังจากที่ขาพเจาไดรับอาวุธปนเรียบรอยแลว โดย
ใหถือวาเปนวันที่ขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวไปโดยถูกตองแลว  
  ในกรณีวงเงินกูของขาพเจาสูงเกินกวาสิทธิ์ที่ระเบียบและหลักเกณฑสหกรณกําหนด  หรือคณะกรรมการการเงิน หรือคณะกรรมการ     
ดําเนินการมีมติใหปรับลดวงเงินกูของขาพเจาลงไมวาเปนจํานวนเทาใด  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ของสหกรณแกไขวงเงินกูใหถูกตองตามระเบียบและหลักเกณฑ
ที่สหกรณกําหนด  หรือมติคณะกรรมการการเงินหรือมติคณะกรรมการดําเนินการได เสมือนวาขาพเจาแกไขดวยตนเอง โดยใหเจาหนาที่สหกรณขีดฆา แลวลงชื่อ
กํากับไวเปนหลักฐาน และขาพเจายอมผูกพันตามวงเงินที่แกไขน้ัน 
 ขอ 2.  ขาพเจาขอสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนงวดละ………..........….............บาท  เวนแตงวดสุดทาย พรอมดวยดอกเบี้ย ในอัตรา
ตามที่สหกรณกําหนด (ในขณะทําหนังสือกูกําหนดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 บาทตอป) เปนจํานวน............…....งวด ทั้งน้ีเร่ิมตั้งแตงวดประจําเดือนที่ไดรับเงินกูหรือ
เดือนถัดไปแลวแตกรณี  จนกวาจะชําระหนี้ครบจํานวน   

 ขาพเจายอมรับวาเงินงวดชําระหนี้ (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันส้ินเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ 
 ในกรณีที่สหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มข้ึน ขาพเจายินยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูตามที่สหกรณเรียกเก็บเพิ่มข้ึน 
โดยสหกรณมิจําตองแจงใหทราบลวงหนา 
                  ในกรณีที่มีการแจงใหทราบเปนหนังสือ ขาพเจายินยอมใหถือเอาการแจงโดยการพิมพขอความการเรียกเก็บดอกเบ้ียเงินกูเพิ่มข้ึนไวใน
ใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณสงใหสมาชิกทราบเปนประจําเปนการแจงใหขาพเจาทราบแลว 

 ขอ 3.  ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการตามที่กําหนดไวในขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
 ขอ 4.  ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จายเงินเดือน คาจาง เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินสะสม หรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการและหรือสหกรณ หักเงินดังกลาวสงชําระหนี้ตอสหกรณตามจํานวนงวดในขอ 2 หรือตามที่สหกรณจะกําหนด โดยขาพเจาจะไม  
ยกเลิกคํายินยอมจนกวาจะชําระหนี้ใหสหกรณครบถวน 

 ขอ  5.   ในกรณีที่ขาพเจาผิดสัญญาขอหน่ึงขอใดหรือผิดนัดชําระหนี้ติดตอกันเปนเวลา 2 งวด หรือกระทําผิดขอบังคับของสหกรณ   ใหถือวาหนี้ถึง
กําหนดชําระโดยพลัน 
 ขอ 6.  ขาพเจาขอใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณทั้งหมดเปนหลักประกันการชําระหน้ีเงินกูตามหนังสือกูฉบับน้ี  จนกวา
สหกรณจะไดรับชําระหนี้ครบถวน หากขาพเจาผิดสัญญา ยินยอมใหสหกรณเปนผูมีสิทธิใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนของขาพเจาเพื่อชําระหนี้เงินกูและดอกเบ้ียจน
เสร็จส้ิน 
     ในกรณีที่เงินกูตามหนังสือกูฉบับน้ีมีจํานวนมากกวาสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณ หรือขาพเจามีหน้ีเงินกูสัญญาอื่นกับ
สหกรณ ซ่ึงไดนําสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนเปนหลักประกันไวแลว  ขาพเจาไดจัดใหมีบุคคลค้ําประกันการชําระเงินกูคืนเต็มจํานวนตามหนังสือกูฉบับน้ี  โดยจัดทํา
หนังสือค้ําประกันไวดวยแลว 

ขอ 7.  ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ   ถาขาพเจาประสงคจะขอโอนหรือลาออกจากราชการหรืองานประจํา  ขาพเจาจะตองแจง
เปนหนังสือใหสหกรณทราบ  พรอมทั้งจัดการชําระหนี้สินที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณใหเสร็จส้ินหรือคงเหลือไมเกินรอยละเกาสิบของสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนที่ขาพเจา
มีอยูในสหกรณ 

 
 

  

 โอนเงินเขาบัญชีเลขที่...................................…….... 
 ชื่อบัญชี..........................................................…..... 
 ธนาคาร......................................สาขา.....…............  

สามัญโครงการพิเศษ เพ่ือสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืน 

      (โปรดพลิก) 



 
การรับเงินกู 

 
ขาพเจา…………………………………………ไดรับเงินกูจํานวน……………….……..บาท (…………………………….…………………………..) 

ตามหนังสือกูน้ีไปเปนการถูกตองแลว นับตั้งแตวันที่สหกรณฯไดจายเงินกูใหแกบริษัทผูจําหนายอาวธุปนใหขาพเจา ภายหลังจากขาพเจาไดรับอาวธุปนเรียบรอยแลว  
          ……………………………………………….ผูรับเงิน 

(………………………………………………) 
 

 
 
 
 

- 2 - 
 

 ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จส้ินตามที่กลาวในวรรคกอน  ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จาย
เงินเดือน  คาจาง เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินสะสมหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการและหรือสหกรณ หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จ
ส้ินเสียกอนได  โดยขาพเจาจะไมยกเลิกคํายินยอมจนกวาจะชําระหนี้ใหสหกรณครบถวน กอน 

ขอ 8.  ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสหกรณ และ/หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายจากสหกรณดําเนินการตรวจสอบ และใชขอมูลสลิปเงินเดือน 
และ/หรือขอมูลเครดิตของขาพเจาจากบริษัทขอมูลเครดิต และ/หรือหนวยงานอื่น  เพื่อประโยชนในการวิเคราะหการใหบริการเงนิกูแกขาพเจา 

ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูจัดทําหนังสือกู และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
                                      
              .....................................................................ผูกู 
                                       

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

          
                                       
        
              
          
                         
        

เฉพาะเจาหนาท่ี 
 

 
          
              
 
 
   คําวา”สหกรณ” ในหนังสือน้ี หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 
   ผูลงลายมือชือ่ในชองพยานทุกแหง  หมายถึงผูบังคับบัญชาช้ันตน หรือประธานผูแทนสมาชิกของผูกู / ผูค้ําประกัน 
   คณะกรรมการดําเนินการ อนุมัติใหใชแบบฟอรมน้ี ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554  

สถานภาพผูกู 

 โสด    สมรส   หยา    หมาย 
คํายินยอมของคูสมรส (ถามี) 

ขาพเจายินยอมใหคูสมรสกูเงินจากสหกรณได 
 

(ลงชื่อ)......….....................................คูสมรส 
(…….......................................) 

(ลงชื่อ)…….……………………………พยาน 
(……..........................................) 

ตําแหนง…………………………………. 

ความเห็นของผูบังคับบัญชา 

    ขาพเจาไดตรวจสอบแลวเห็นวาผูกูมีความเหมาะสม ในการขอกูเงินสามัญโครงการพิเศษ  
เพื่อสวัสดิการจัดซ้ืออาวุธปน  และปจจุบันยังรับราชการหรือทํางานประจําอยู และไมเปนผูที่
อยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัยอยางรายแรง 

 
 

 

                                    ………………………………………….ผูบังคับบัญชา 
(………………………………………...) 
ตําแหนง……………………………….. 

 
หมายเหต ุ ผูบังคบับญัชาหมายถึง  เกษตรจังหวัด  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง  ผูอํานวยการศนูย             
หัวหนาศนูย (ถาผูกูดํารงตําแหนงดังกลาวขึน้ไป ไมตองผานความเห็นชอบของผูบังคบับญัชา) 

 

เอกสารประกอบการยื่นกู 
 

1. สําเนาสลิปเงินเดือน 
2. สําเนาบัตรสมาชิกผูกู 
3. สําเนาบัตรสมาชิกผูค้ําประกัน 
4. เอกสารอื่น ๆ (ถามี)  เชน สําเนาทะเบียนหยา มรณบัตร 
   ของคูสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ฯลฯ 
   พรอมรับรองสําเนาดวย 
   (มารับของที่สหกรณดวยตนเอง) 

จายเงินถูกตองแลว 
                    ……………………………………..เจาหนาที่ผูจายเงิน 
                    (……………………………………) 
                     …………../…………./…………... 

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

สามัญโครงการพิเศษ เพ่ือสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืน 



 
 
 
 
 
 
 

 

สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร  จํากัด 

หนังสือค้ําประกันสําหรบัเงนิกูสามญัโครงการพเิศษ เพ่ือสวัสดิการจัดซื้ออาวธุปน 
ที่.......................... /....................... 

ชื่อผูค้ําประกัน........................................................................................... 
 

         เขียนที่...................................................................………... 
        วันที่......................................................................................…………. 
 

 ขาพเจา...........................................................................อาย…ุ……………….ป  สมาชิกเลขที่……..............................เลขประจําตัวประชาชน 

  ตําแหนง.…..........……..…….........................ฝาย/กลุม............…......………  กอง   สํานักงาน  

 สํานัก   ศูนย ..................................……...... จังหวัด/กรมสงเสริมการเกษตร ............................................ ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวกับสหกรณ เพื่อเปน
หลักฐานดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.  ตามที่   นาย   นาง   นางสาว..............................................................สมาชิกเลขที่...............…..........ไดกูเงินสามัญโครงการพิเศษ
ของสหกรณตามหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญโครงการพิเศษ เพื่อการสวัสดิการจัดซ้ืออาวุธปน ที่......................./......................ลงวันที่....................................... น้ัน 
ขาพเจายินยอมค้ําประกันเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับเงินกูรายน้ีอยางลูกหน้ีรวม  โดยสัญญาวาถาผูกูไมปฏิบัติตามหนังสือกูขอหน่ึงขอใด หรือปฏิบัติไมถูกตองดวยประการใด 
ๆ ขาพเจายอมรับผิดในบรรดาเงินกูที่คางชําระรวมทั้งดอกเบ้ียและคาเสียหายทุกประการ 

กรณีที่ผูกูเสนอผูค้ําประกันมากกวาหนึ่งคน และสหกรณพิจารณาเลือกใหขาพเจาเปนผูค้ําประกันเพียงคนเดียว  ขาพเจายินยอมผูกพันที่จะ 
ค้ําประกันเงินกูทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ตอไป เพียงแตสหกรณแจงใหขาพเจาทราบเทานั้น 

 ขอ 2.  ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกู ในเร่ืองการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกอนถึงกําหนดตามที่ระบุไวในหนังสือกู 
น้ัน โดยตลอดแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการ 

 ขอ 3.  ในกรณีที่สหกรณยอมผอนเวลาในการชําระหนี้แกผูกู ขาพเจาเปนอันยอมตกลงกับการใหผอนเวลาเชนน้ันทุกครั้งไปโดยไมจําเปนตองแจง 
การผอนเวลาใหขาพเจาทราบ และขาพเจาไมถือเอาการผอนเวลาเชนวานั้นเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจาเปนอันขาด 

 ขอ 4.  เม่ือปรากฎวาผูกูไมชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจาค้ําประกันไวน้ีใหแกสหกรณตามขอผูกพัน ไมวาเพราะเหตุใด ๆ และสหกรณไดแจงใหขาพเจาทราบ 
ขาพเจายอมรับผิดชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกูโดยจะไมใชสิทธิ์ของผูค้ําประกัน ตามมาตรา 688,689 และ 690 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยน้ันแต
ประการใด 

 ขอ 5.  ขาพเจาขอสละสิทธิ์ของผูค้ําประกัน อันมีอยูตามกฎหมายในการที่จะขอใหสหกรณเรียกชําระหนี้เอาจากผูกูโดยตรง และหรือเอาจากกอง
ทรัพยสินมรดก หรือทายาท หรือสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนในสหกรณของผูกูกอน 

 ขอ 6.  ขาพเจายอมรับผูกพันวา การที่ขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณน้ี ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ํา
ประกันรายนี้  จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวน้ีจะไดจัดใหสมาชิกอื่น  ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 

 ขอ 7.  ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ของผูกูใหแกสหกรณแทนผูกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จายเงินเดือน  
คาจาง เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินสะสมหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากทางราชการและหรือสหกรณ หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณได โดยขาพเจา 
จะไมยกเลิกคํายินยอม จนกวาจะชดใชหน้ีพรอมดอกเบ้ีย (ถามี) จนครบถวน เพียงแตสหกรณแจงใหขาพเจาทราบเทานั้น 
 ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูจัดทําหนังสือค้ําประกัน และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

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

            
 

             (โปรดพลิก) 

 

  

 หนังสือกูที่..................../.................... 
 ชื่อผูกู................................................ 

  

 ทะเบียนผูค้ําประกัน 
 เลม........................หนา....................... 

สถานภาพผูคํ้าประกัน 

              โสด    สมรส   หยา    หมาย 
คํายินยอมของคูสมรส (ถามี) 

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

สามัญโครงการพิเศษ เพ่ือสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืน 
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คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
 
                  กอนที่จะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผูค้ําประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ําประกันใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัย
ใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําสัญญาค้ําประกัน 
                  การที่ผูค้ําประกันลงนามในสัญญาค้ําประกันกับ สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด เพื่อค้ําประกันหน้ีตามสัญญากูยืมเงิน                
เลขที่……………………………ลงวนัที่………………………………………ระหวาง สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด (ผูใหกู) กับ   

 นาย  นาง   นางสาว………………………………………………………….(ผูกู)  ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกูในสาระสําคัญดังน้ี 

                    1. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดอยางจํากัดไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน 

                    2. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกู คางชําระกับผูใหกูตามสัญญากูยืมเงินและอาจตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทน
อื่นๆ อีกดวย 

            3. ผูค้ําประกันจะรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญากูยืมเงิน 

            4. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดรวมกับผูกู 
            5. เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้ทั้งหมดที่ผูกูคางชําระ โดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรองหรือบังคับ
เอาจากผูกูกอน 

             6. เปนสัญญาค้ําประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไมจํากัดเวลาที่ผูค้ําประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนได  
            7. ผูค้ําประกันไมหลุดพนจากความรับผิดแมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู 
                  นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดชอบตาง ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญาค้ําประกัน 
                  ขาพเจาไดรับทราบคําเตือนน้ีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
                                                                                                           ลงชื่อ…………………………………………………..ผูค้ําประกัน    
 
                                                                                                           ลงชื่อ…………………………………………………..เจาหนาที่สหกรณ    

                  หมายเหตุ  ใหผูใหกูใสเครื่องหมาย      ลงใน   หนาขอความที่มีสาระสําคัญตรงกับเงื่อนไขในสัญญาค้ําประกัน                             

 
 
         

 

       เฉพาะเจาหนาท่ี 
          
         …………………………………………..เจาหนาที่ผูตรวจสอบ

               (……………………………..……………) 
                ……………./……………./…………….  

    
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

  คําวา”สหกรณ” ในหนังสือนี ้หมายถึง สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 
  ผูลงลายมือชื่อในชองพยานทุกแหง  หมายถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน  หรือประธานผูแทนสมาชิกของผูกู / ผูค้ําประกัน 

  คณะกรรมการดําเนินการ อนุมัติใหใชแบบฟอรมนี้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 

สามัญโครงการพิเศษ เพ่ือสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืน 



 
 

 บันทึกเพิ่มเติมแนบทายคําขอกูและหนังสือกูเงินสามัญ   
(กรณีขอกูเงนิและขอผอนชําระหนี้ถึงอายุ 65 ป) 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด 

 

       ทําที่.................................................................................... 
 

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

   ตามที่ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพย
กรมสงเสริมการเกษตร จํากัด เลขที่................................เลขประจําตัวประชาชน  
เปน      ขาราชการ       ลูกจางประจํา สังกัด..........................................................................……………………..เริ่มเขาทํางาน
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ......................มีเวลาปฏิบัติงานถึงปจจุบัน.......................ป  จะเกษียณอายุในป 
พ.ศ............................ และเมือ่นับเวลาตั้งแตบรรจถุึงเกษยีณอายุ  รวมเปนเวลาปฏิบัติงาน ........................ป  ซึ่งขาพเจาไดทํา 
คําขอกูและหนังสอืกูเงิน       สามญัระยะยาว       สามัญระยะปานกลาง       สามัญโครงการพิเศษ         
ที่......................../........................ลงวันที่.................เดือน...................................พ.ศ.....................และขอผอนชําระหนีจ้นถงึอายุ  
65 ป (มีหนี้คงเหลือไมเกินรอยละ 90 ของสิทธเิรยีกรองในเงินคาหุนเมื่ออายุ 65 ป) นัน้ 
 

  ขาพเจาขอสัญญาวา    ขาพเจาจะไมลาออกกอนเกษียณอายุราชการ    และขาพเจาจะแสดงความจาํนงขอรับ
เงินบํานาญ(ขาราชการ) หรือบําเหน็จรายเดือน(ลูกจางประจํา) เมือ่ขาพเจาเกษียณอายุราชการ  ทั้งนี้ หากขาพเจาขอลาออกจาก
ราชการกอนเกษยีณอายุราชการ  หรือขาพเจาเปลี่ยนแปลงการขอรบัเงินบํานาญ(ขาราชการ) หรือบําเหน็จรายเดือนลูกจางประจํา)
ดังกลาว เปนขอรบัเงินบําเหนจ็(ขอรับเงินกอนครั้งเดียว) ใหถอืวาขาพเจาเปนผูผิดสญัญา ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯมีสิทธิเรียก
เก็บหนี้ทีเ่หลืออยูทั้งหมดคนืไดทนัที และขาพเจาตกลงยินยอมใหกรมบัญชีกลาง และกองคลัง หักเงนิบํานาญ หรือบําเหน็จราย
เดือน หรอืเงินบําเหน็จ(เงินกอนครัง้เดียว) หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงมีสิทธไิดรับจากทางราชการ สงชําระหนี้ใหสหกรณออม
ทรัพยกรมสงเสรมิการเกษตร จํากัด ทั้งหมดเปนลําดับแรกตลอดไป โดยขาพเจาจะไมยกเลิกคํายนิยอมจนกวาจะชําระหนี้ให
สหกรณฯครบถวนกอน 
 

  ทั้งนี้  เมือ่สหกรณฯไดพิจารณาอนุมัติใหขาพเจากูเงินตามคําขอกูและหนังสือกูดังกลาวขางตนแลว ขาพเจา
ยินยอมใหถอืวาบันทึกเพ่ิมเติมฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของคําขอกูและหนังสือกูเงินของขาพเจา และเพ่ือเปนหลักฐาน จงึไดลงลายมือ
ช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ - แนบเอกสารหลักฐานประกอบอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก 
      1. หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชา  หรือ 
                2. สําเนา กพ.7 หรือ 
               3. สําเนาขอมูลประวัติสวนบุคคล 

                                  (สําเนาเอกสารตามขอ 2 - 3 สมาชิกรับรองสําเนา) 
 
 

(ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
(..........................................................)

ตําแหนง……………………………………… 
ผูบังคับบัญชา 

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

 


