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 วันท่ี ……………… เดือน ……….…..........………. พ.ศ. ………........….. 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากดั 

 ขาพเจา ...............................…………………………………….........………. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ……....................…………… 

เสนอคําขอกูเงินสามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด (WSC PLUS) เพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  

โปรดพิจารณา ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญโครงการพิเศษเพ่ิมยอด (WSC PLUS) จากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด

จํานวน…...............…………………………………บาท   (…………………………………………………………......................................………) โดยจะ 

นําไปใชเพ่ือการดังน้ี (ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด) ..................................................................................                                  

 ขอ 2.  ขณะนี้ขาพเจารับราชการ/ชวยราชการ ตําแหนง …...................…………………………กอง…………….....…………… 

กรม………………………………………หมายเลขประจําตัว …………………................................……. โทรศัพท ……..............………… มีรายได 

เดือนละ………………....………….…. บาท  สถานภาพ ขณะย่ืนคําขอกูสามัญ          มีคูสมรส            ไมมคูีสมรส 

 ขอ 3. ปจจุบันขาพเจามีทุนเรือนหุน และเงนิฝากออมทรัพยอยูในสหกรณฯ ดังนี้ 

  3.1 ทุนเรือนหุน จํานวน …………………….......…..............…หุน  เปนเงิน ………………..........………………... บาท 

  3.2 เงินฝากออมทรัพย เลขที่...................................................................................................................บาท 

  3.3  ขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงินกู ดังนี ้

         3.3.1  ผูค้ําประกันชื่อ .……...........…………………………..........…..…. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ………....……… 

ตําแหนง …………………………...........……………........ โทรศัพท ………..................…........... มีรายไดเดอืนละ ………………………..…. บาท 

ยินยอมค้ําประกันตามคําขอกูน้ีจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน (ลายมือชื่อ) ………………..........................…………………………………… 

        3.3.2  ผูค้ําประกันชื่อ .……...........…………………………..........…..…. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ………....……… 

ตําแหนง ………………………………........................... โทรศัพท ....................................... มีรายไดเดือนละ …………………..…..บาท 

ยินยอมค้ําประกันตามคําขอกูนี้จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน (ลายมือชื่อ)……………..........................………………………………………… 

        3.3.3  ผูค้ําประกันชื่อ .……...........…………………………..........…..…. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ………....……… 

ตําแหนง ………………………………………................… โทรศัพท …………….......................... มีรายไดเดือนละ ….....….......………..…. บาท 

ยินยอมค้ําประกันตามคําขอกูนี้จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน (ลายมือชื่อ)……………………………………………………….......................... 
    

 ขอ 4.  ถาสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  ใหขาพเจากูเงินไดตามความประสงค ขาพเจาขอสงเงินตนคืน สหกรณ 

ออมทรัพยวังเดิม จํากัด เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน งวดละ ……………………. บาท และงวดสุดทาย…………………….บาท พรอมดวย

ดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ................... ตอป โดยไมไดรับเงินเฉลี่ยคืน จํานวน .....................................งวด ตั้งแตเดือนท่ีสหกรณ 

ออมทรัพยวังเดิม จํากัดจายเงินกูใหขาพเจา  โดยขาพเจาจะไดทําหนังสือสัญญากูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม 

จํากัด  ตามแบบที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  กําหนด 

             ………………….........................……………………………...ผูขอกู 

 

 

 

คําเตือน  ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการทีกํ่าหนดไว

ในแบบคําขอกูและหนังสือสัญญาดวยลายมือของตนเอง 

โดยถูกตองและครบถวน มิฉะนั้นสหกรณไมรบัพิจารณา 

เอกสารประกอบสัญญากูเงินสามัญ 

เลขที่………………….………........................ 

วันที.่.......................................................

จายเงิน……………………………………………. 

คําขอกูสามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด (WSC PLUS)  



 

 ** ความเห็นและการพิจารณาของผูบังคับบัญชา (ระดับหัวหนากอง อัตรานาวาเอกหรือเทียบเทาข้ึนไป) 

   

     ขอพิจารณา                      สมควรไดรับความกรณุาใหกู                  ไมสมควรใหกู 

    

                                                       ลายมอืชื่อ ………………………………..……….....ตําแหนง …………..................................... 

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

                                 วันท่ี................/................/.................. 

 

                               

คํารับรองการหักเงินไดรายเดือนของเจาหนาที่การเงินตนสังกดั 

 

 ตามที่ …………………….....................................……………………….ขอกูเงินสามัญโครงการพิเศษเพ่ิมยอด (WSC PLUS)  

จากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด เจาหนาที่การเงินไดตรวจสอบแลวผูกูมีเงินไดรายเดือนเหลือเพื่อชําระหนี้แกสหกรณ ฯ ไดไมเกิน

เดือนละ ……............……………………. บาทซึ่งเจาหนาที่การเงินขอรับรองวาจะตัดเงินไดรายเดือนของ ………............………………...………………. 

สงสหกรณ ฯ ทุกเดือน ตามที่สหกรณ ฯ แจง และถายายสังกัดไปรับเงินไดรายเดือน ณ สํานักงานแหงใหม จะแจงโอนหนี้ที่คางชําระ

ทั้งหมดพรอมใบโอนอัตราเงินเดือนใหสังกัดใหมทันหักเงนิเดือนถัดไป 

 

             ลายมอืชือ่ ………...................…………………………..…..... ตําแหนง ………….............………………….. 

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

                              วันที ่……........…/…..........…/…...……..  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

เอกสารประกอบการทําสัญญา ประกอบดวย 
 

   ผูกู ผูค้ําประกัน 

1.ใบจายเงินเดือนตนฉบับ (สลิปเงินเดือน) 1.สาํเนาใบจายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 

2.สาํเนาทะเบียนบาน 2.สาํเนาทะเบียนบาน 

3.สาํเนาบัตรประจําตัวขาราชการ  3.สาํเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 

4.สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน 4.สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

5.สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของคูสมรส 5.สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของคูสมรส 

6.สาํเนาใบสําคัญการสมรส 6.สาํเนาใบสําคัญการสมรส 

7.สาํเนาใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถามี) 7.สาํเนาใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกลุ (ถามี) 

8.สาํเนาสมุดคูฝากบัญชีเงนิฝากออมทรัพย ธนาคารทหารไทย 

จํากัด (มหาชน) 

 

9.หนังสือรับรองการมีรายไดพิเศษเพิ่มเติม (ตามประกาศ สอ.วด.

เรื่อง เงินกูสามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด wsc plus พ.ศ.2562 

ในขอ 5.) จากหนวยงานตนสังกัด กรณีที่ผูกูมีเงินเดือน คาจาง 

บํานาญ หรอืเงินอื่นใดคงเหลือรับสุทธิไมถึงรอยละ 30  

 

หมายเหตุ  เอกสารท่ีเปนหลักฐานของคูสมรสท้ังผูกูและผูคํ้าประกัน ตองมีลายมือชื่อคูสมรสประกอบดวยทุกรายการ 
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รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากดั เปนผูกรอก 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูขอกู 

 

จํานวนเงนิ ……………........……..............…………………..บาท 
 

เงินไดรายเดือน 

(บาท) 

ทุนเรือนหุน/ 

เงนิฝากออมทรัพย 
จํากัดวงเงิน 

(บาท) 

เงนิตนกูคงเหลือ 

(บาท) สามัญ (บาท) เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (บาท) รวม (บาท) 

      

 

 
 

 

หมายเหต ุ (1)  สถานภาพการสงเงนิงวดชําระหนี้หรอืเงินคาหุนรายเดอืน           ไมเคยผดินัด           เคยผิดนัดจํานวน…... ครั้ง 

              (2)  ขอพิจารณา                      สมควรไดรบัความกรุณาใหกู                 ไมสมควรใหกู 
 

 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูค้ําประกนั 

จํานวนเงินตนท่ีจะตองค้ําประกัน ………………………........................…. บาท 

 

ชื่อผูค้ําประกัน 
เงินได       

รายเดือน 

หุน    

สะสม 

จํากัดวงเงิน

ค้ําประกัน 
การค้ําประกันรายอื่น 

วงเงินค้ําประกัน 

คงเหลือ 

 (บาท) (บาท) (บาท) ชือ่ผูกู ภาระค้ําประกันคงเหลือ (บาท) 

       

       

       

       

       

 

หมายเหต ุ (1)  สถานภาพการสงเงนิงวดชําระหนี้หรอืเงินคาหุนรายเดือน         ไมเคยผิดนดั           เคยผิดนดัจํานวน..….....คร้ัง 

              (2)  ขอชี้แจงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………............................................ 

 

                                    ……………….……………………......... เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด 

    ……..../………./……… 

                                    ....……………………...………….…..... ผูจัดการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากดั 

    …….../………./………. 

 

 

บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ 

 

เสนอ  คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม ครั้งท่ี ………..........................………………… วันที่ …......……………………………………… 

มีมติดังนี้ …………......................................................……………………………………………………………………………………………………………… 

…………......................................................……………………………………………………………………………………………………………….............. 
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หนังสือสญัญาเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด (WSC PLUS) 

              ชื่อผูกู ……………………….……………………………………….. 

      วันที.่............…..……………………………….. ...............

ขาพเจา ………..............………………..…………….................….................……..อยูบานเลขที่…..….........………….หมูที…่…........………………

ซอย………...........……….……...............…..ถนน……….………….......……...........……….ตําบล…………................................……………………… 

อําเภอ ………………………………...........…… จังหวัด ………..……...............………....……. สมาชิกทะเบียนเลขที ่…………......………………

รับราชการ/ชวยปฏิบัติราชการในตําแหนง …………….………..........…..........….……………….กอง ………...….............……………………..

กรม …………………………..….....................….. ขอทําหนังสอืสัญญากูเงนิใหไวตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากดั ดังมขีอความตอไปนี้ 

 ขอ 1.  ขาพเจาไดตกลงกูเงนิจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  เปนจํานวน ……..............………………………….บาท  

(……………………………………...............................……………) โดยโอนหนี้ตามหนังสอืสัญญากู …………..........………….ที่ …………/………… 

วันท่ี ………………………..…..............… และหนังสือสัญญากู …………...........….……… ที่………….........……….. วันที ่….………….......………. 

มาเปนหนี้ตามหนังสอืสัญญากูนี้และขาพเจารับทราบกําหนดการโอนเงนิทางธนาคารจํานวน ………….................……………...…. บาท 

จากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด แลว  ในวันที่ทําหนังสือสัญญานี้ โดยถูกตองแลว 

 ขอ 2.  ขาพเจาสัญญาวาจะผอนชําระหนี้เงินตนพรอมท้ังดอกเบี้ยในอัตรารอยละ................ตอป โดยไมไดรับ 

เงินเฉลี่ยคืน ใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด เปนรายเดือนเทา ๆ กัน ในอัตราเดือนละ ….. .. .. . .………………..บาท 

(………................…………………………..…)รวม ………………........ งวด โดยขาพเจาจะเริ่มผอนชําระตั้งแต …………………........ เปนตนไป 

 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจา 

ยินยอมใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่กําหนดไวในระเบียบสหกรณ ฯ เมื่อใดก็ได  ท้ังนี้ 

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

 ขอ 3.  ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้ คอื …….......................……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………......................................................................................................... 

 ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาที่ไดรับมอบหมายจาก 

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ตามจํานวนงวดชําระหนี้ตามขอ 2. เพ่ือสงตอสหกรณ 

ออมทรัพยวังเดิม จํากัด ได 

 ขอ 5. หากปรากฏกรณีตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ขอ 14. (1) – (4) ไมวาขอหนึ่งขอใด  

ใหถือวาหน้ีตามหนังสือสัญญาเงินกูรายนี้ ไดถึงกําหนดชําระโดยสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ไมตองแจงใหขาพเจาทราบ  

และขาพเจายินยอมชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียสวนที่เหลือทั้งหมดในทันที 

 ขอ 6.  หากขาพเจาประสงคจะขอลาออกจากราชการหรืองานประจํา ยาย หรือโอนจากสวนราชการกองทัพเรือ 

ไปยังสวนราชการอื่นแลว ขาพเจาจะแจงเปนหนังสือใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ทราบ และจะจัดการชําระหนี้  ซึ่งขาพเจา

มีอยูใหเสร็จสิ้นกอนการลาออก ยาย หรือโอน  แลวแตกรณี 

 ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จตามที่กลาวในวรรคตน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน เบี้ยหวัด  

บําเหน็จ  บํานาญ  หรือเงินอื่นใดอันพึงมีที่ทางราชการหรอืสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด จะพึงจายใหขาพเจาหรือทายาท หรือผู

ที่ระบุชื่อในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับเงินจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  หักเงินดังกลาวชําระหนี้พรอมดอกเบี้ย 

สงตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 

 ในกรณีอื่นใดที่มิไดระบุไวในขอความดังกลาวขางตน ขาพเจาขอสัญญาวาจะนําเงินงวดมาชําระหนี้ (เงินตนและ

ดอกเบี้ย) ตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  ในวันถัดจากวันสิ้นเดือน แตไมเกินวันที่เจ็ดของเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ  

ดวยตนเองโดยสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ไมตองทวงถาม หากขาพเจาไมปฏิบัติตามท่ีกลาวมา ขาพเจายินยอมใหสหกรณ

ออมทรัพยวังเดิม จํากัด นําเงินปนผลและ/หรือเงินเฉลี่ยคืนท่ีจะไดรับจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด และ/หรือ  เงินฝาก 

ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด มาหักชดใชชําระหนี้ที่มีอยูที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  

ในสวนท่ียังคงคางชําระ 
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ขอ 7. หากผูค้ําประกันตามสัญญานี้ สิ้นสภาพบุคคล สาบสูญ ตกเปนผูไรความสามารถ หรือเสมือนไร

ความสามารถ หรือ ตกเปนผูมีหนี้สินลนพนตัว หรือถูกพิทักษทรัพยไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด หรือสัญญาค้ําประกันสิ้นสุดลงหรือ

ตกเปนโมฆะหรือใชบังคับมิไดตามกฎหมายไมวาบางสวนหรอืทั้งหมด หรือมีเหตุอันอาจทําใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด เห็น

วาผูค้ําประกันจะไมสามารถชําระหนี้แทนขาพเจาไดไมวากรณีใดๆก็ตาม ขาพเจาตกลงแจงใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม ทราบทันที 

ที่มีเหตุการณใดๆดังกลาว และเมื่อสหกรณฯไดรับแจงจากขาพเจาแลว ขาพเจาจะดําเนินการจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่

สหกรณฯ เห็นชอบมาเปนผูค้ําประกันแทนผูค้ําประกันเดิม มิฉะนั้น ขาพเจาจะตองชําระหนี้สินที่คางชําระอยูทั้งหมดแกสหกรณ

ออมทรัพยวังเดิม จํากัด  แตไมวาจะเลือกปฏิบัติอยางใดก็ตาม ขาพเจาสัญญาวาจะดําเนินการภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงจากสหกรณฯโดยไมโตแยง  

 ขอ 8. ขาพเจายอมรับวาขอบังคับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ที่ใชบังคับขณะทําสัญญานี้ หรือที่แกไข 

เพ่ิมเติม รวมทั้งประกาศสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด เร่ืองเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพ่ิมยอด (WSC PLUS) พ.ศ.2562 เปน 

สวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

 ขาพเจาไดอานขอความทั้งหมดโดยละเอียดถี่ถวนและเขาใจดีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน  

ณ วันที่  เดือน ป ที่ระบุไวขางตน  
 

    ………………………………………………………………….....ผูกู 

       (......…………………………………………………..) 

 

    …………………………………………………………...…พยาน 

       (………………………......…………………………..) 

 

    …………………………………………………………...…พยาน 

        (……………………….....…………………………..) 

 

     

 สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด  จะโอนเงนิกูจํานวน  ……...............……………………บาท เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

เลขท่ี ………………………………………...…….ธนาคาร ...………..…...........………………… สาขา ………....................……………......………………

ใน…………………………................(วัน เดือน ป) 

    …………………………………….....……………. เจาหนาที่การเงนิ 

    ………………………………………….....………. ผูจัดการ 

 

 ขาพเจารบัทราบกําหนดการโอนเงินตามรายการขางตนแลว 

     

                                                                          ..……………………………………….....…..……................. ผูกู 
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     หนังสือใหคํายินยอมของคูสมรสผูกู 
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส) 

 

 เขียนที่ ……..……………………………... 

 วันที่ …………….…………………………. 

    

 ขาพเจา …………………………...................……………………………..…..อยูบานเลขที่…………….…….หมูที่…………………..

ซอย …………….……..…………………………….ถนน…..........…….……....……….……......……ตําบล….……………………………………….…….

อําเภอ ....................................…………..........…….…….…... จังหวัด ……………..……………..………………....….………..เปนสามี/ภรรยาของ 

.…..…………….…………………….......…...…ยินยอมให…………………...……………….………………...กูเงนิจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด 

ตามหนังสือสัญญาเงนิกูนี้ได 

 

  ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 

 

  ………………………………………………………..พยาน (ผูกู) 

     (……………………………………………..…......) 

 

 

หนังสือรับรองกรณีท่ีผูกูไมมีคูสมรส 
 

 ขาพเจา………………………………………................……………......……ตําแหนง………………………………………….....................

สังกัด………………………..….…….......................... เปนนายทหารบัญชพีล  ขอรับรองวา……...……..…………..………………………………(ผูกู)  

ตําแหนง……….………………………….………...…………...........….....สังกัด………………………….................…..............…….…………ไมมีคูสมรส           

ในขณะทําสญัญากูเงินกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด 

 

    (ลงชือ่)………….……………………………………นายทหารบัญชีพล 

           (…………………..……………………………)  

             ..………./..………./……..…. 

 

 ผูกูไดนาํเอกสารฉบับนี้มามอบใหเจาหนาที่สหกรณออมทรพัยวังเดิม จํากัด ณ วันทําสญัญา 

 

      ……………………………………….……................. ผูนําสง (ผูกู) 

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

 

       …………………………………………….................. ผูรับ (เจาหนาที่เงนิกู) 

                           (………….……………………………..................)    
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หนังสือใหความยินยอมหักเงินเดือนหรือคาจางหรือบํานาญ 
(สําหรับผูกู) 

 

        เขียนท่ี……………....….…………………………….. 

     วันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ………….. 

  อาศัยความตามมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ขาพเจา..................................................................................สมาชิก

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด เลขทะเบียน.....................................ปจจุบันเปน ขาราชการประจํา/ลูกจางประจํา 

รับเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ ในสังกัด.............................................................จึงทําหนังสือใหความยินยอมไวกับ

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ดังนี้ 

  1.   ขาพเจายินยอมให กพ.ทร./ กพ.หนวยตนสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายหักเงินเดือน 

คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากกรมบัญชีกลาง   

เพื่อชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย เงินรับฝาก คาหุนประจําเดือน หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม 

จํากัด ใหแกสหกรณฯ  ตามจํานวนที่สหกรณฯ แจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 

  2.  ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด 

จะใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 

  3. ใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จาํกัด สงคูฉบับหนังสือคํายินยอมฉบับนี้ให กพ.ทร./ กพ.หนวย 

ตนสังกัด  ไวเปนหลักฐานดวย 

(ลงชื่อ).........................................................................สมาชิก 

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

   ตําแหนง....................................................................... 

(ลงชื่อ)..........................................................................พยานลาํดับที่ 1 

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

   ตําแหนง.......................................................................  

(ลงชื่อ).........................................................................พยานลําดับที่ 2 

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

   ตําแหนง.......................................................................   

   สมาชิกเลขที.่................................................................ 

หมายเหตุ   พยานลําดับที่ 1 ตองเปนผูบังคับบัญชาของผูกู (ระดับหัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป) 

  พยานลําดับที่ 2 ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรพัยวังเดิม จํากัด ในหนวยงานเดยีวกันกับผูกู 
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คําเตือน  ผูค้ําประกันตองกรอกขอความตามรายการทีก่าํหนดไว

ในแบบหนังสือค้ําประกันสาํหรบัเงินกูสามัญดวยลายมือของ

ตนเอง โดยถูกตองและครบถวน มิฉะนั้นสหกรณไมรับพิจารณา 

หนงัสือกูท่ี................................................. 

ชื่อผูกู........................................................ 

 

 

 

 

 

หนังสือค้ําประกัน 

สําหรับเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพิ่มยอด (WSC PLUS) 

ที…่………………./………………. 

                             วันท่ี …………………………………….......... 

 ขาพเจา ………………………..………....…………....….............. สมาชิกเลขท่ี.......................................อายุ..................ป 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................เปน  ขาราชการ   ลูกจางประจํา   อื่นๆ................................            

ในตาํแหนง …………….…………….……...........………….….สังกัด ………..........………….เงินไดรายเดือน เดือนละ.................................บาท  

ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่…..………......…….หมูที่………...……ซอย………….....……...….......……….…..ถนน ………......................….…………….

แขวง/ตําบล …………….……………….........……เขต/อําเภอ …………...…...........…………...……… จังหวัด ………….…........……………....…..... 

รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพท............................................................. สถานภาพ ขณะย่ืนหนังสือค้ําประกัน  

 มีคูสมรส    ไมมีคูสมรส  ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกัน 

จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ขาพเจาตกลงคํ้าประกันหนี้ตามที่สหกรณไดให ........................…………………………….....................………………

กูเงินสามัญเพื่อ..........................................จาํนวนเงนิกู........................................... บาท (.................................................................) 

ตามหนังสือเงินกูสามัญที่..........................................ลงวันที่............................................ซึ่งผูกูสัญญาวาจะสงคนืตนเงินกู พรอมดวย

ดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากันทุกเดือน งวดละ..............................................บาท ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ...................ตอป  

รวม....................งวด เวนแตงวดสุดทายเปนจํานวนเงิน.............................................บาท  ทั้งน้ีตั้งแตงวดประจําเดือน......................

เปนตนไป เงินงวดชําระหนี้ (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ และผูกู

ไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนตลอดจน 

คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย 

 ขอ 2.  ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ 

อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจา 

ยอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว 

 ขอ 3. ขาพเจาจะไมบอกเลิกหรือถอนตัวจากการเปนผูค้ําประกัน เวนแตมีเหตุที่สหกรณเห็นวาผูค้ําประกันไมสมควร 

หรือไมอาจเปนผูค้ําประกันตอไปได  ก็ใหผูกูจัดหาผูค้ําประกันใหมที่สหกรณเห็นสมควรเปนผูค้ําประกันแทน 

 ขอ 4. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจา

หลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูทีข่าพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ 

เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 

 ขอ 5. ในกรณีท่ีขาพเจาจะตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจา

แลว ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงิน

อื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ท่ีจาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือน และเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอ

สหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป 

ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงนิสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว 
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ขอ 6. ขาพเจาไดทําหนังสอืยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไว

ใหสหกรณเพ่ือแสดงตอหนวยงานตนสังกัดของขาพเจาใหหักเงนิ ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง 

 ขอ 7. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสอืค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถกูตอง จึงลงลายมอืชื่อไวเปนสําคญั 

    ………………………………………………………..........  ผูค้ําประกัน 

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

    ……………………………………………………...….......พยาน 

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

    ……………………………………………………...….......พยาน 

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

หนังสือใหคํายินยอมของคูสมรสผูค้ําประกัน 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส) 

 เขียนที่ ……..………………………...……............... 

 วันที่ …………….…………………………................ 

 ขาพเจา ..............................……………………………........………………....อยูบานเลขที่……………….……….หมูที่……….…….

ซอย…………………….....……...............…ถนน ……………………….…….…………..………….ตําบล ……………..……..………….…………….…

อําเภอ ……..………………………………………………..………………………….…...…จังหวัด …………………………..……………….……………….....

เปนสามี/ภรรยาของ………………...……………..............…ยินยอมให…………………………....................………………………เปนผูค้ําประกัน

ตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ตามหนังสอืค้าํประกันนี้ได 

  ……………………………………..………..............สามี/ภรรยา 

  ……………………………………………….............พยาน (ผูค้ําประกัน) 

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

หนังสือรับรองกรณีที่ผูค้าํประกันไมมคีูสมรส 

 ขาพเจา……………………………………………………….................…ตําแหนง…………………………………………..........................

สังกัด……………………………....................... เปนนายทหารบัญชีพล ขอรับรองวา……………………..…..……………………….. (ผูค้ําประกัน) 

ตําแหนง …….………………………….………...……........….........…… สังกัด ………………….............……...................…….………… ไมมีคูสมรส  

ในขณะทําสญัญาค้ําประกันกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด 

    (ลงชือ่)………….……………………………………นายทหารบัญชีพล 

           (…………………..……………………………)  

             ..………./..………./……..…. 

 ผูค้ําประกันไดนาํเอกสารฉบับนี้มามอบใหเจาหนาทีส่หกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ณ วันทําสัญญา 

      ……………………………………….……...................ผูนําสง (ผูค้ําประกัน) 

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

       ……………………………………………...................ผูรบั (เจาหนาที่เงินกู) 

                          (………….……………………………......................) 
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หนังสือใหความยินยอมหักเงินเดือนหรือคาจางหรือบํานาญ 

(สําหรบัผูค้ําประกัน) 

 

        เขียนท่ี……………....….…………………………….. 

     วันท่ี…………เดือน………………….พ.ศ………….. 

  อาศัยความตามมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ขาพเจา..................................................................................สมาชิก

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด เลขทะเบียน.....................................ปจจุบันเปน ขาราชการประจํา/ลูกจางประจํา 

รับเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ ในสังกัด.............................................................จึงทําหนังสือใหความยินยอมไวกับ

สหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ดังนี้ 

  1.   ขาพเจายินยอมให กพ.ทร./ กพ.หนวยตนสังกัด หรือผูที่ไดรับมอบหมายหักเงินเดือน 

คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากกรมบัญชีกลาง   

เพื่อชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย เงินรับฝาก คาหุนประจําเดือน หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม 

จํากัด ใหแกสหกรณฯ  ตามจํานวนที่สหกรณฯ แจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป 

  2.  ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ เวนแตสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด 

จะใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร 

  3. ใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จาํกัด สงคูฉบับหนังสือคํายินยอมฉบับนี้ให กพ.ทร./ กพ.หนวย 

ตนสังกัด  ไวเปนหลักฐานดวย 

(ลงชื่อ).........................................................................สมาชิก 

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

   ตําแหนง....................................................................... 

(ลงชื่อ)..........................................................................พยานลาํดับที่ 1 

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

   ตําแหนง.......................................................................  

(ลงชื่อ).........................................................................พยานลําดับที่ 2 

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

   ตําแหนง.......................................................................   

   สมาชิกเลขที่................................................................. 

หมายเหต ุ  พยานลําดับที่ 1 ตองเปนผูบังคับบัญชาของผูค้ําประกัน (ระดับหัวหนาแผนกหรอืเทียบเทาข้ึนไป) 

                พยานลําดับที่ 2 ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยวังเดิม จํากัด ในหนวยงานเดียวกันกับผูค้ําประกัน 
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