
*** กรุณายื่นคําขอกู ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน ***                                              เลขที่...................../........................
รับคําขอกูเมื่อ........../........../............
 เวลา............................................น.

                                                                                                     (เจาหนาที่เปนผูกรอก)

            คําขอกูเงินกูพิเศษ
โครงการชวยเหลือสมาชิกเพื่อไถถอนเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น

เขียนที่     สํานักงบประมาณ
วันที่..............เดือน...................พ.ศ. ................

เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย สํานักงบประมาณ จํากัด
ขาพเจา....................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................อายุ.............ป 

เลขประจําตัวประชาชน    - - - -                   เปน     
   ขาราชการ        ลูกจางประจํา        อื่นๆ(ระบุ).........................................ตั้งแต........../........./..........
ตําแหนง..............................................................สังกัด......................................................................................
ไดรับเงินไดรายเดือนรวมทั้งสิ้น............................................บาท โดยจําแนกเปน

(๑) เงินเดือน......................................................บาท
(๒) เงินประจําตําแหนง..................................... บาท
(๓) คาตอบแทนอื่นๆ(ระบุ)............................... บาท

ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่......................หมูที่.............ซอย..............................ถนน..............................................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย..............................
ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขที่..............หมูที่................ซอย............................ถนน............................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย..............................
โทรศัพทติดตอ  ที่ทํางาน.....................................บาน.....................................มือถือ.......................................
-  สถานภาพ    โสด      สมรส      หยา      หมาย     
ชื่อคูสมรส..................................................................................................................................อายุ...............ป
อาชีพ...................................หนวยงาน.............................................เงินไดรายเดือน..................................บาท    
โทรศัพทติดตอ  ที่ทํางาน.......................................................มือถือ..................................................................
-  มีภาระคาใชจายในครัวเรือนประมาณเดือนละ.................................................บาท  และคาใชจายอื่นๆ ดังนี้
..........................................................................................................................................................................
-  มีภาระหนี้สินของตนเองและคูสมรส (ไมรวมหนี้สินสหกรณฯ)รวมทั้งสิ้น...........................................บาท
และตองชําระหนี้ เดือนละ.....................................บาท



                                                                               
- ๒ -

ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินกูพิเศษโครงการชวยเหลือสมาชิกเพื่อไถถอนเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น
ตอสหกรณออมทรัพย สํานักงบประมาณ จํากัด  เพื่อโปรดพิจารณา ดังตอไปนี้

ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงิน  จํานวน.....................................บาท (..........................................................)
ขอ ๒.วัตถุประสงคในการกู  เพื่อไถถอนเงินกูจาก ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ที่ขาพเจาไดทํา

สัญญาผูกพันไว ดังนี้
       ๒.๑ ธนาคาร/สถาบันการเงิน.................................................สัญญากูเลขที่..........................

ลงวันที่...................../...................../...................จํานวนเงินกูตามสัญญา.....................................บาท  
เงินกูคงเหลือ ณ วันที่..................../.................../.....................จํานวน....................................บาท

          ๒.๒ ธนาคาร/สถาบันการเงิน.................................................สัญญากูเลขที่..........................
ลงวันที่...................../.................../......................จํานวนกูเงินตามสัญญา....................................บาท 
เงินกูคงเหลือ ณ วันที่................../.................../.......................จํานวน....................................บาท

ขอ ๓. ขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงินกูครั้งนี้ ดังตอไปนี้
       ๓.๑   ทําประกันชีวิตแบบค้ําประกันเงินกูตามที่สหกรณฯ กําหนด
      ๓.๒   ทุนเรือนหุนที่มีอยูในสหกรณฯ จํานวน................หุน  เปนเงิน..........................บาท   
                                   เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ที่มีอยูในสหกรณฯ เปนเงิน.........................................บาท 
          ๓.๓ ขอเสนอบุคคลค้ําประกัน ดังนี้

ลําดับ          ชื่อ - นามสกุล
 เลขที่
สมาชิก

         ตําแหนงและสังกัด
  เงินได
รายเดือน

     ลายมือชื่อ
สัดสวน

ค้ําประกัน     
รอยละ

   ๑
   ๒
   ๓
  ๔
  ๕

ขอ ๔. ถาขาพเจาไดรับเงินกู  ขาพเจาขอสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณฯ กําหนด
เปนงวดรายเดือนเทากัน  งวดละ..............................บาท  เปนจํานวน.............งวด  ตามระเบียบของสหกรณฯ

ขอ ๕. ในการรับเงินกู  ขาพเจาจะไดทําหนังสือกู เงินกูพิเศษโครงการชวยเหลือสมาชิกเพื่อไถถอนเงินกู
จากสถาบันการเงินอื่นใหไวตอสหกรณฯ ตามแบบที่สหกรณฯ กําหนด
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ขอ ๖. ปจจุบัน ขาพเจาไดทําธุรกรรมกับสหกรณฯ ดังนี้
        ๖.๑ ทุนเรือนหุน  จํานวน..........................หุน  เปนเงิน.........................................บาท
           ๖.๒ เงินฝากสหกรณออมทรัพย สํานักงบประมาณ จํากัด  ประเภทออมทรัพยพิเศษ

      บัญชีเลขที่.............................................จํานวนเงิน.......................................บาท 
           ๖.๓ เงินกูกับสหกรณฯ 

       (๑) เงินกูสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันตามสัญญาเลขที่....................................
                         ลงวันที่............../.............../...............จํานวนเงินกู.................................บาท 

 ปจจุบันเงินกู คงเหลือ...................................บาท
     (๒) เงินกูสามัญโดยใชทุนเรือนหุนค้ําประกันตามสัญญาเลขที่..........................
             ลงวันที่............./.............../...............จํานวนเงินกู..................................บาท 

 ปจจุบันเงินกู  คงเหลือ..................................บาท
                   (๓) เงินกูฉุกเฉิน                               ตามสัญญาเลขที่...........................

                                      ลงวันที่............/.............../...............จํานวนเงินกู..................................บาท
  ปจจุบันเงินกู คงเหลือ...................................บาท

ขอ ๗.  ขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
  สําเนาหนังสือสัญญากูเงินหรือสัญญาจํานอง    สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส

                หลักฐานแสดงการชําระเงินยอนหลัง ๓ งวด            สําเนาทะเบียนสมรสของผูกู
   หลักฐานแสดงเงินกูคงเหลือของสถาบันการเงิน       ใบรับเงินของสหกรณฯ
   สําเนาบัตรขาราชการ/บัตรประชาชน      สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากในสหกรณฯ
   ใบรับเงินเดือนเดือนสุดทายของผูกู      สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ใบหยา(ถามี)
ขอ ๘. ในการขอกูครั้งนี้  คูสมรสของขาพเจา (ถามี) ไดใหความยินยอมและทําหนังสือไวเปนหลักฐาน

ในทายหนังสือขอกูนี้แลว
ขอ ๙.  ขาพเจายินยอมและใหความรวมมือปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและมติของสหกรณฯ

และ/หรือบุคคลอื่นซึ่งสหกรณฯมอบใหตรวจสอบและทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกูเงินกูพิเศษนี้
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ระบุไวในคําขอกูนี้เปนความจริง ทุกประการ

           ลงชื่อ.................................................ผูขอกู
(..................................................................)

                                                                                         
      

                                     



เอกสารประกอบคําขอกูเงินกูพิเศษ ขอ ๘.

หนังสืออนุญาตของคูสมรส

เขียนที่ สํานักงบประมาณ
วันที่……………………………………

ขาพเจา  ...............................……………………………….……………………..................
       เปนคูสมรสของ…………………………….………………….…….…ยินยอมอนุญาตใหคูสมรสของ

ขาพเจา กูเงินประเภทเงินกูพิเศษ โครงการชวยเหลือสมาชิกเพื่อไถถอนเงินกูจากสถาบันการเงินอื่นตอ        
สหกรณออมทรัพย  สํานักงบประมาณ จํากัด  ตามหนังสือคําขอกูเงินกูพิเศษ โครงการชวยเหลือ
สมาชิกเพื่อไถถอนเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น  ลงวันที่…………….………………………ขางตนนี้

………….……………………….คูสมรสผูขอกู  

(……………………………………)

      

   

   



    
       หนังสือกูหรือสัญญากูเลขที่............./................ ทะเบียนผูค้ําประกัน

ชื่อผูกู................................................ เลม......................หนา.........................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูพิเศษ
โครงการชวยเหลือสมาชิกเพื่อไถถอนเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น

ที่................../........................
ขาพเจา.............................................................................สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพย สํานักงบประมาณ จํากัด

เลขทะเบียนที่........................เลขประจําตัวประชาชน  ----
เปน      ขาราชการ        ลูกจางประจํา       อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................
ตําแหนง....................................................สังกัด.........................................ไดรับเงินไดรายเดือน............................บาท
ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่................ซอย....................ถนน................................ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................โทรศัพท................................มือถือ.....................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพย สํานักงบประมาณ จํากัด   ซึ่งตอไปในหนังสือค้ําประกันนี้จะใช
คําวาสหกรณ  เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้

ขอ ๑. ตามที่...........................................................................................ไดกูเงินของสหกรณ  ตามหนังสือกูสําหรับ
เงินกูพิเศษที่........./.........ลงวันที่.........................จํานวนเงิน................................บาท(...............................................................)
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” นั้น  ขาพเจายินยอมค้ําประกันในอัตรารอยละ...................เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายนี้

ขอ ๒. ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้  อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกูกอนถึง
กําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูนั้นโดยตลอดแลว  ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ

ขอ ๓. ในกรณีที่สหกรณยอมผอนเวลาสงเงินงวดชําระหนี้  ตามที่กําหนดไวนั้นใหแกผูกู  ขาพเจาถือวาการผอนเวลา
เชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย  จึงใหถือวาขาพเจาตกลงในการผอนเวลานั้นๆ ดวยทุกครั้ง

ขอ ๔. เมื่อปรากฏวาผูกูไมชําระนี้สินซึ่งขาพเจาค้ําประกันไวนี้ใหแกสหกรณตามขอผูกพัน  ไมวาจะเปนเพราะเหตุใดๆ 
ไมวาผูกูยังมีตัวตนอยูหรือไม และสหกรณไดแจงความนั้นใหขาพเจาทราบ  ขาพเจายอมรับผิดชําระหนี้ใหแกสหกรณ
แทนผูกูทันทีโดยมิพักใชสิทธิของค้ําประกัน  ตามมาตรา ๖๘๘ , ๖๘๙ , ๖๙๐  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น
แตประการใดเลย

ขอ ๕.  ขาพเจายอมรับผูกพันวา  การที่ขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณนี้  ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุ
ใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้  จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา

ขอ ๖.  ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู  ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่
ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณจากเงินรายไดรายเดือนของ
ขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณ  ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป  ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ที่ค้ําประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแลว
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ขอ ๗.  หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้  ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 
 ถาขาพเจามิไดแจงใหสหกรณทราบ  และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ใหถือวาขาพเจายังคงมีภูมิลําเนา 
อยูตามที่ระบุไวในหนังสือนี้ทุกประการ

ขอ ๘.  ผูค้ําประกันไดรับสําเนาคูฉบับหนังสือค้ําประกันนี้ไวแลวตั้งแตวันที่ลงนามในหนังสือค้ําประกันนี้
ผูค้ําประกันไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลว  เห็นวาถูกตอง  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

ตอหนาพยาน
......................................................ผูค้ําประกัน
......................................................พยาน

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

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

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)

                                                                                                         เขียนที่  สํานักงบประมาณ
                                                                                                                                วันที่..........เดือน........................พ.ศ. ..............

               ขาพเจา.............................................................................เปนคูสมรสของ.................................................................................
ไดยินยอมให............................................................................................เปนผูค้ําประกันเงินกู........................................................
ของสหกรณออมทรัพย สํานักงบประมาณ จํากัด    ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาคูสมรสและพยาน
                                                                                                   ...................................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม
                                                                                                   ...................................................................ผูค้ําประกัน
                                                                                                   ...................................................................พยาน
                                                                                                   (.................................................................)

     

รับรองวาไดตรวจบัตรประจําตัว  และลายมือชื่อผูค้ําประกัน  และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้ไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว

.......................................................เจาหนาที่สหกรณ

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

................/................../...................


