คําขอกู้เงินสามัญ

รับวันที…่ ………………………....
เลขที…่ ……………………………
เขียนที…่ ………………..…………………..………
วันที่..........................................................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้า………………………..…………………..……..………….…..สมาชิกเลขทะเบียน.………..………..อายุ……………..…….ปี
รับราชการหรืองานประจําในตําแหน่ง………………………………………………………..………………………..………….............…….…….
สํานัก/กอง/สํานักงานที่ดิน………………………………………….…...หรือได้ช่วยราชการอยู่ท…ี่ ………..…………………..………………..
เงินได้รายเดือน……………………………………………..….....บาท ปัจจุบันถูกหัก (นอกจากหักชําระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ์)
 ภาษี.................บาท  ก.บ.ข.………….….บาท  ธนาคาร.......…….…………….บาท  อื่น ๆ………………….
เลขประจําตัวของผู้ถือบัตร...............……………………………………………………….ที่อยู่……………………………………………………….
……………………………………………….…………………………………….………………………………...........................................................
โทรศัพท์(ที่สามารถติดต่อได้)……………………………………………………………..มีบุตรอยู่ในอุปการะจํานวน…………….….…….คน
ชื่อคู่สมรส…………………………………………………………………..…….อายุ……………ปี อาชีพ………………………….….………………….
สถานที่ทํางาน………………………….………………………….….………..…………….ตําแหน่ง………………….…………………………………..
รายได้ปัจจุบันต่อเดือน………………………..บาท
ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ จํานวน………………………………บาท (…………………………………
…………………………………………………………..………) โดยจะนําไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี…้ ………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
และข้าพเจ้าขอให้จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร…………………………………………………………………………….
สาขา…………………………………………………………….ชื่อบัญชีผู้ก…ู้ ………………………………………………………………………………….
บัญชีเลขที…่ ……………………………………………………………….
โดยข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยในการโอนเงิ น จากเงิ น กู้ ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ (สหกรณ์ จ ะโอนเงิ น กู้ ใ ห้ เ ฉพาะ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด และธนาคารออมสิน เท่านั้น)
ข้อ 3. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม…………….หุ้น เป็นเงิน……………………บาท และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนอยู่ในอัตรา…………………….…..บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนีส้ ินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้ และภาระผูกพันในการชําระหนี้ ดังต่อไปนี้
4.1 เงินกู้สามัญ/พิเศษหนังสือกู้ที่……………………...……./………………………...ลงวันที่……………………………………....
ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท
4.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หนังสือกู้ที่ .…………………….../……………….………….ลงวันที่……………..………………………
ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท
4.3 บัตรเครดิต  ไม่มี
 มี
ประเภทบัตรเครดิต
ผู้ออกบัตร
วันที่หมดอายุ
วงเงิน (บาท)
(1)
…..………………….....
…..…………………..
…..…………………..
…..…………………..
(2)
…..…….……………....
…..…………………..
…..…………………..
…..…………………..

/ ข้อ 5. ทรัพย์สิน…
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ข้อ 5. ทรัพย์สินของผู้กู้ / คู่สมรส
 อสังหาริมทรัพย์ ( ที่ดิน  ที่ดินพร้อมบ้าน  ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์  ห้องชุด ฯลฯ)
เนื้อที่………………ตารางวา / ตารางเมตร มูลค่าประมาณ……………..บาท ตั้งอยู…่ …………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่มี  มี ติดภาระจํานอง กับ………………..……………………….วงเงิน…………….………….…..บาท
 ไม่มี  มี ผ่อนชําระกับ……………………….…...……….….……….เดือนละ……..……….…..….…บาท
ครบกําหนดผ่อนชําระ……………………………….
 รถยนต์ / รถจักรยานยนต์
ประเภท………..…….ยี่ห้อ………………………...ปี…………..………หมายเลขทะเบียน……..……..….มูลค่าประมาณ
………………..บาท  ไม่มภี าระการผ่อนชําระ  ผ่อนชําระเดือนละ……………….....………….บาท
ครบกําหนดผ่อนชําระ……………………………………………..
 อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
ข้อ 6. นอกจากเงินค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ คือ
สมาชิกที่จะเข้าค้ําประกัน
(1) ชื่อ…………………………………………….อายุ…………ปี เลขประจําตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….
ที่อยู…่ ……………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
(2) ชื่อ…………………………………………….อายุ…………ปี เลขประจําตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….
ที่อยู…่ ……………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
(3) ชื่อ…………………………………………….อายุ…………ปี เลขประจําตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….
ที่อยู…่ ……………………………………………………………………………………………………………………………….....…………
คําเสนอค้ําประกัน
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สมาชิก
เลข
ทะเบียน
ที่

รับราชการหรือ
เงินได้
งานประจําใน
รายเดือน
ตําแหน่งและสังกัด (บาท)

เป็นผู้ค้ําประกัน ข้าพเจ้าผูกพันตน
รายอื่นตาม
ที่จะเข้าค้ําประกัน
หนังสือ
ตามคําขอกู้ข้างต้นนี้
ค้ําประกันที่
จึงลงลายมือชื่อไว้
และชื่อผู้กู้
เป็นสําคัญ

1
2
3

/ ข้อ 7. ข้าพเจ้า…
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ข้อ 7. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันอย่างอื่น ดังนี้ (ตามสําเนาที่แนบมาพร้อมนี)้
 หลักทรัพย์รัฐบาล
 เงินฝากในสหกรณ์  90% ของค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(กรณีกู้โดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ําประกันจะใช้แบบคําขอกู้เงินสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ําประกัน)
ข้อ 8. ถ้า ข้ า พเจ้ า ได้รั บ เงิน กู้ ข้ าพเจ้ าขอชํ า ระเงิ นกู้ เ ป็ น งวดรายเดื อ นเท่ า กัน งวดละ…………….………..……..……บาท
(และดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์กําหนด) เป็นจํานวน…….……………………………………….งวด ตั้งแต่เดือนที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
และข้าพเจ้าได้ทําหนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามัญ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนดไว้มาพร้อมนี้แล้ว
ข้อ 9. ในการกู้เงินตามคําขอกู้นี้ คู่สมรสได้ให้คํายินยอมและได้แนบเป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามัญนี้ด้วยแล้ว
ข้อ 10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องหรือถูกบังคับคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา หรือไม่อยู่ในระหว่าง
ถูกบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินชําระหนี้และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง และตกลงยินยอมปฏิบัติ
ตามระเบียบการให้เงินกู้ของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................ ผูข้ อกู้
(......................................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาของผู้กู้
ซึ่งดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง เท่านั้น
ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อํานวยการสํานัก
ผู้อํานวยการกอง ให้ลงลายมือชื่อรับรองตนเอง
วันที่................................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามข้อเท็จจริง และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
(1) ความมุ่งหมาย และเหตุผลแห่งการกู้เงิน ซึ่งชี้แจงไว้ในคําขอกู้ ฯ นี้
 เป็นความจริง
 ไม่เป็นความจริง
(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้อยู่ระหว่างถูกสอบสวนข้อเท็จจริงหรือถูกดําเนินการทางวินัยหรือไม่ ?
 มี กรณี.............................................................................................………….
 ไม่มี
(3) ผู้ขอกู้ถูกดําเนินคดีในขบวนการยุติธรรมหรือไม่ ?
 มี กรณี............................................................................................……………  ไม่มี
(4) จากสมรรถภาพการทํางานผู้ขอกูส้ ามารถชําระหนีส้ หกรณ์ได้หรือไม่ ?
 ได้......................................................................................................................  ไม่ได้
(5) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์หรือไม่ ?
 มี จํานวนประมาณ...........................บาท
 ไม่มี
(6) ข้อชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………….
(ลงลายมือชื่อ) ........................................................................ ผู้รับรอง
(......................................................................)
........................................................................ ตําแหน่ง
........................................................................ สังกัด
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(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จํานวนเงินกู…้ ………………………….บาท
เงินได้รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุ้น
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู้ (บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
สามัญ

เพื่อเหตุฉุกเฉิน

รวม

วงเงินกู้
คงเหลือ (บาท)

บันทึกการวินิจฉัย
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกูส้ ามัญในการประชุม
เสนอ คณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งที…่ ………..........วันที…่ ………………………………………………
ในการประชุม ครั้งที…่ ………….…….………………..….
ลงมติ
วันที…่ ……………………………………………….………….……………
 อนุมัติให้กู้ได้
อนุมัติจํานวน…….……..…….….…………….…….บาท
 ไม่อนุมัติ
ส่งงวดละ…..…………./…...….../…..…….….งวดสุดท้าย
.……………………………… เลขานุการ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.……………………………… เลขานุการ

คําเตือน
โปรดอ่านคําเตือนและกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง
ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กําหนดไว้ในแบบคําขอกู้นี้ด้วยลายมือชื่อตนเองหรือพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
ต้องจัดทําหนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามัญ จํานวน 2 ชุด และหนังสือค้ําประกันมาพร้อมคําขอกู้
ต้องแนบสําเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวข้าราชการ
ที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้และผู้ค้ําประกันซึ่งเจ้าของบัตรเป็นผู้รับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง พร้อมกับ ลงวัน เดือน ปี
ที่รับรอง
ต้องแนบสลิปเงินเดือน ๆ สุดท้าย และสลิปแจ้งหนี้กรณีมีบัตรเครดิต
พยานในหนังสือกู้ ต้องเป็นข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ต้องไม่เป็นคู่สมรสหรือมีส่วนได้
ส่วนเสียในการกู้เงิน)
พยานในหนังสือค้ําประกัน ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ําประกันซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้าฝ่าย
ลายมือชื่อของผู้กู้ และผู้ค้ําประกันในคําขอกู้ หนังสือกู้ หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกู้สามัญและสําเนาบัตร
ประจําตัวต้องเหมือนกันทุกแห่ง และเหมือนกับตัวอย่างลายมือชื่อตามหลักฐานที่ทางสหกรณ์เก็บรักษาไว้
สมาชิกคนหนึ่งจะค้ําประกันเงินกู้สามัญเกินสามสัญญาไม่ได้ ข้อความหรือตัวเลขที่มีการขีดฆ่า ขูด ลบ ต้อง
ลงลายมือชื่อผู้กู้ ผู้ค้ําประกัน หรือคู่สมรสแล้วแต่กรณีกํากับไว้ทุกแห่ง
หนังสือค้ําประกันหากจํานวนเงินกู้ตัวเลขและตัวอักษรมีรอยลบแก้ไข ขอให้ผู้ค้ําประกันเป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับ
รอยลบแก้ไข
วงเงินกู้สามัญเมื่อหักค่าหุ้นสะสมแล้ว มีจํานวนเงินเหลือไม่ถึง 1,000,000 บาท ให้มีจํานวนสมาชิกค้ําประกัน 2 คน
แต่ถ้าวงเงินกู้สามัญเมื่อหักค่าหุ้นสะสมแล้ว มีจํานวนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้มีจํานวนสมาชิกค้ําประกัน
3 คน

หนังสือค้ําประกันที…่ ………………..…ชื่อผู้ค้ําประกัน………..………………………………
หนังสือค้ําประกันที…่ ………………..…ชื่อผู้ค้ําประกัน………..………………………………
หนังสือค้ําประกันที…่ ………………..…ชื่อผู้ค้ําประกัน………..………………………………
หลักประกันอย่างอื่น………………………………………………..…………………………………

หนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามัญ
ที่………………./……………..

บัญชีเงินกู้ที่……………………………………..

ชื่อผู้กู้…………………………………………..……………………………………………. วันที…่ ………….…………………………..
ข้าพเจ้า………………………………………………….…อายุ…….…...ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
เลขทะเบียนที…่ ……………………………. รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง………………….…………………………………..
สังกัด…………………………………………..…………ที่อยู่ปัจจุบันเลขที…่ ……….…………ถนน…………………………….……………..…….
ตําบล/แขวง………………………………….………อําเภอ/เขต………………….……….………………จังหวัด………………………………..….
โทรศัพท์…………………….…..…... เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ ....................................................................... (13 หลัก)
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ทําหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้กู้ ไ ด้กู้ เ งิน จากผู้ ให้ กู้ เป็ น จํา นวน…….……………………..………บาท (…..……………………………….………
……….……………………………………………………………...……) และผู้กู้ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนี้ในวันทําหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว
ข้อ 2 ผู้กู้สัญญาว่าจะนําเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้………………..…………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……
ข้อ 3 ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)……………..…………….……….บาท
โดยยิ น ยอมจ่ า ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราที่ ส หกรณ์ กํ า หนด รวม (ตั ว อั ก ษร)…………………….……..งวด เว้ น แต่ ง วดสุ ด ท้ า ย
เป็นจํานวนเงิน (ตัวอักษร)………………………..….….บาท ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจําเดือน…………….….…………….เป็นต้นไป
โดยตกลงชําระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ทุกวันสิ้นเดือน ไปจนกว่าจะครบตามจํานวนหนี้
ข้อ 4 ผู้กู้สัญญาว่า หากไม่สามารถผ่อนชําระได้ตรงตามงวด หรือตามจํานวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในข้อ 3
และผู้ กู้ ไ ด้ ยื่ น คํ า ร้ อ งหรื อ ทํ า บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงต่ อ ผู้ ใ ห้ กู้ เ พื่ อ ขอปรั บ เปลี่ ย นงวด หรื อ จํ า นวนเงิ น ผ่ อ นชํ า ระต่ อ งวด
โดยบอกกล่าวและได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกันแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนชําระให้
ผู้กู้จะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัดทางกฎหมาย และยินยอมให้ถือว่าคําร้องหรือบันทึกข้อตกลงซึ่งได้ทําขึ้นภายหลัง
หนังสือกู้ฉบับนี้ ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้นี้ด้วย
ข้อ 5 ผู้กู้ ยิ น ยอมและร้ อ งขอให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ จ่ ายเงิ น ได้ร ายเดื อ นของผู้ กู้ เมื่ อ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้ให้กู้โปรดหักจํานวนเงินชําระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อผู้ให้กู้นั้นจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ เพื่อส่งต่อผู้ให้กู้
ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามหนังสือกู้นี้โดยสิ้นเชิงแล้ว

/ข้อ 6 ตราบใด...
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ข้อ 6 ตราบใดที่ ผู้ กู้ มี ห นี้ อ ยู่ กั บ สหกรณ์ เมื่ อ ผู้ กู้ ผิ ด นั ด ชํา ระหนี้ และได้ ข าดจากสมาชิ ก ภาพ ผู้กู้
ยินยอมให้นําค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใด ที่ผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ ตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ และให้ถือข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของผู้กู้ที่จะหักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอํานาจ
ดําเนินการ
ข้อ 7 ผู้กู้ยิน ยอมให้ถือ ว่า หนี้เ งิน กู้ข องผู้กู้เ ป็น อัน ถึง กํา หนดส่ง คืน โดยสิ้น เชิง พร้อ มดอกเบี้ย ทัน ที
โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ เมื่อมีกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าผู้กู้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้เงินนั้น
(3) เมื่ อ หลั ก ประกั น เงิ น กู้ นี้ เ กิ ด บกพร่ อ งและผู้ กู้ มิ ไ ด้ จั ด การแก้ ไ ขให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดําเนินการของผู้ให้กู้กําหนด
(4) เมื่อ ค้า งส่ง เงิน งวดชํา ระหนี้ไ ม่ว่า ต้น เงิน หรือ ดอกเบี้ย ติด ต่อ กัน เป็น เวลาถึง สองเดือ น
หรือผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายนี้ของผู้กู้
ในกรณีที่มีเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมานี้เกิดขึ้นหากผู้ให้กู้แจ้งการผิดข้อตกลงในหนังสือกู้
และได้ กํ า หนดเวลาให้ ผู้ กู้ แ ก้ ไ ขการผิ ด ข้ อ ตกลงดั ง กล่ า วเป็ น หนั ง สื อ ภายในเวลา 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง
และผู้ กู้ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามภายในเวลาที่ กํ า หนดนั้ น ผู้ กู้ ยิ น ยอมให้ ถื อ ว่ า หนั ง สื อ กู้ นี้ เ ป็ น อั น บอกเลิ ก และหนี้ ข องผู้ กู้
ถึงกําหนดชําระคืนในทันที โดยผู้กู้จะไม่ยกเหตุข้ออ้างใด ๆ มาเป็นข้อต่อสู้กับผู้ให้กู้อีก
ในกรณีที ่ผู ้ใ ห้กู ้ย ิน ยอมผ่อ นเวลาหรือ ผ่อ นผัน การชํ า ระหนี ้ใ ห้ก ับ ผู ้กู ้ ผู ้กู ้ถ ือ ว่า เป็น
การกระทําเพื่อประโยชน์ของผู้กู้เอง โดยผู้ให้กู้ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามกําหนดเวลาเดิมที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือกู้นี้ตั้งแต่ต้น
และผู้กู้จะไม่ยกเหตุการณ์ผ่อนเวลาดังกล่าวมาเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด หรือเหตุผิดข้อตกลงตามหนังสือกู้นี้ด้วย
ข้อ 8 ผู้กู้ย อมรับ ผูก พัน ตามข้อ บัง คับ ของผู้ใ ห้กู้ว่า ถ้า ผู้กู้โ อน หรือ ย้า ย หรือ ลาออกจากราชการ
หรืองานประจํา ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าผู้กู้ไม่จัดการชําระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงิน
บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้
หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ต่อผู้ให้กู้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 9 ผู้กู้ตกลงจัดหาผู้ค้ําประกันการกู้ยืมเงินของผู้กู้ต่อผู้ให้กู้โดยตกลงกันว่าจะจัดให้มีการทําหนังสือ
ค้ําประกันที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ค้ําประกัน มีสาระสําคัญตรงกับคําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกัน ทุกประการ
ข้อ 10 ผู้กู้ตกลงนําหลักทรัพย์อย่างอื่น คือ ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…..…………มาเป็นหลักประกันเงินกู้
ข้อ 11 ผู้ให้ กู้จะส่งหนังสื อบอกกล่ าวทุ กชนิดให้ผู้กู้ ทราบทางต้น สังกั ดของผู้ กู้ตามที่ร ะบุไ ว้ในหนัง สือ กู้
เฉพาะผู้กู้ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ประจําของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน
จํากัด ส่วนผู้กู้ที่โอนหรือย้ายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําส่งให้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือ
ครั้งหลังสุด หากมิได้แจ้งเปลี่ยนแปลงจะส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือกู้
ข้อ 12 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดี เกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือกู้ นี้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ใ ห้กู้ฟ้องคดีได้ที่ศาล
ซึ่งมีเขตอํานาจในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานผู้ให้กู้

/หนังสือกู้...
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หนั ง สื อ กู้ นี้ ทํ า ขึ้ น ไว้ โ ดยมี คู่ ฉ บั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น ณ วั น ที่ ซึ่ ง ระบุ ข้ า งต้ น และมอบคู่ ฉ บั บ
ให้ผู้กู้ยึดถือไว้เป็นหลักฐานซึ่งได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
........................................................... ผู้กู้
(.........................................................)

……………………….……….…………………. ผู้ให้กู้
(…………………..…..……...….……………)
ตําแหน่ง ………………………..…….………………….

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

………………………..……….………………… พยาน

ตําแหน่ง ...........................................................

(………..…….…….………..…..….…………)

สังกัด ...........................................................

ตําแหน่ง ………………………..………………………….

เลขทะเบียนสมาชิก ...........................................................

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ  โสด

สังกัด
 หย่า

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
 ม่าย

คํายินยอมของคู่สมรส
เขียนที่………………………………………………………….
วันที…่ …………………………………………………………..
ข้าพเจ้า นาย / นาง…………………..………………………………………………………………….... เป็นสามี / ภรรยาของ
นาย / นาง…………………………………………………..…(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมที่ดิน จํากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
…………………………...........…………..……………. คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(…………………..…………..……....…………………)
…………………………...........…………..……………. ผู้กู้
(…………………..…………..……....…………………)

หนังสือกู้ที่………..../………...
ชื่อผู้ก…ู้ …………………………

ทะเบียนผู้คา้ํ ประกัน
เล่ม……….…….หน้า……………..

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกู้สามัญ
ที…
่ …………/………….
ชื่อผู้ค้ําประกัน………………………………………..
วันที่……………………………………………
ข้าพเจ้า…………………….……………………..………อายุ……….……ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที…่ ………………….…….รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง………………..…………….…….…………....
สังกัด………………………………..…………………………..ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…………………….…ถนน…………….……..…………
ตําบล/แขวง…………………….…………….อําเภอ/เขต……………………..………………………จังหวัด……………………………………..
โทรศัพท์…………………..……...เลขประจําตัวประชาชน เลขที่ .............................................................................(13 หลัก)
ขอทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่ ิน จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ําประกันจะใช้คําว่า“สหกรณ์”
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้ก)ู้ ………………………………….….…..…...............…….กู้เงินไปเป็นจํานวนเงิน
.......…………….…….………….บาท (……….....………………..…………………..………………………………..) ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่
......................./..................ลงวันที่.............................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมค้ําประกันหนี้จํานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้นั้นด้วย
ข้อ 2 ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยู่ก่อนสัญญานี้แล้ว การนําเงินค่าหุ้นมาชําระหนี้เงินกู้
ต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์
ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวด
ชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้สําหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
จะได้ชําระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้
ข้า พเจ้า หลุด พ้น จากการค้ํ าประกั นรายนี้ จนกว่า ผู้ ที่ข้ าพเจ้ า ค้ํา ประกั น ไว้ นี้จ ะได้ ให้ สมาชิ ก อื่น ซึ่ งคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชําระให้สหกรณ์
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วยโดยข้าพเจ้าได้ทําหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามหนังสือกู้สําหรับ
เงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6 ผู้ค้ําประกันสัญญาว่า ถ้าผู้ค้ําประกันย้ายที่อยู่จากภูมิลําเนาดังกล่าวข้างต้นในหนังสือค้ําประกันนี้
ผู้ค้ํ า ประกั น มี ห น้ า ที่ แ จ้ ง ให้ ส หกรณ์ ท ราบโดยทั น ที มิ ฉ ะนั้ น ผู้ ค้ํ า ประกั น จะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายใด ๆ
ที่สหกรณ์อาจได้รับจากการละเลยไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวตามข้อนี้ด้วย
/ข้อ 7 ผู้ค้ําประกัน...
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ข้อ 7 การค้ําประกันย่อมผูกพันผู้ค้ําประกันอย่างสมบูรณ์ตามสัญญากู้สําหรับเงินกู้สามัญและหากผู้กู้ได้ยื่น
คําร้องหรือทําบันทึกข้อตกลงต่อผู้ให้กู้เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวด หรือจํานวนเงินผ่อนชําระต่องวดโดยบอกกล่าวและได้รับ
ความยินยอมจากข้าพเจ้าแล้วนั้น หากผู้ให้กู้ยินยอมผ่อนเวลา หรืองวดการผ่อนชําระให้ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้
ในเหตุ ผิ ด นั ดทางกฎหมาย และยิ น ยอมให้ ถื อ ว่ าคํ า ร้ อ งหรื อบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงซึ่ ง ได้ ทํ า ขึ้น ภายหลั ง หนั ง สื อ กู้ ฉ บั บ นี้
ในเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือค้ําประกันนี้ด้วย
แม้จะปรากฏตามข้ออ้างว่าผู้กู้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเข้าทําหนังสือกู้ที่กล่าวแล้วด้วยความสําคัญผิด
อย่างใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ โดยผู้ค้ําประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือสําคัญผิดหรือไม่ก็ตาม และผู้ค้ําประกัน
ไม่พ้นจากความรับผิดอันได้ให้หรืออาจได้ให้ไว้แก่สหกรณ์ในขณะทําหนังสือค้ําประกันนี้
ข้อ 8 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือค้ําประกันนี้ ข้าพเจ้าผู้ค้ําประกันยินยอม
ให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขตอํานาจในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสํานักงานสหกรณ์
หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว
และให้ถือ ว่าคํ าเตื อนสํา หรับ ผู้ค้ํา ประกันเป็นส่ว นหนึ่ งของหนั งสือ ค้ําประกัน ด้วย จึง ได้ล งลายมือชื่ อไว้ เป็น สําคั ญ
ต่อหน้าพยาน
……………….………....……………………. ผูค้ ้ําประกัน
(………………………….……………………)
………………………....…………………….. พยาน
(……………….….....……………………….)
ตําแหน่ง ………………………....……………………..
สังกัด ………………………....……………………..
เลขทะเบียนสมาชิก .…………………….……………….…………

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ



โสด



หย่า



ม่าย

คํายินยอมของคู่สมรส
(ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่…………………………………………………..……
วันที…่ ……………………………………….…………………
ข้าพเจ้า นาย/นาง………….............................................................………………...…….……..เป็นสามี / ภรรยาของ
นาย/นาง..........................……………………………..……….(ผู้ค้ําประกัน) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้
สามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ตามหนังสือค้ําประกันข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
……………….………....……………………. คู่สมรสผู้ให้คํายินยอม
(………………………….……………………)
………………………....…………………….. ผู้ค้ําประกัน
(……………….….....……………………….)

