รับวันที่...................................
เลขที่......................................
................................................

คําขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้า...............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................
อายุ.................ปี รับราชการหรืองานประจําในตําแหน่ง..............................................................................................................
สํานัก/กอง/สํานักงานที่ดิน..........................................................................หรือได้ช่วยราชการอยู่ที่.............................................
เงินได้รายเดือน...........................................................บาท ปัจจุบนั ถูกหัก (นอกจากหักชําระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ์)
ภาษี.................บาท
ก.บ.ข..................บาท
ธนาคาร .......................บาท
อื่นๆ .........................
เลขประจําตัวประชาชน.........................................................ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่..................................หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย..............................ถนน..............................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.........................................................................โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)....................................................................
ข้อ 2. สถานภาพของผู้กู้
โสด
หม้าย
มีคู่สมรส ชื่อ.....................................................................................................อายุ...................ปี
อาชีพ................................................................สถานที่ทํางาน......................................................................................................
ตําแหน่ง..............................................................................................................รายได้ปจั จุบัน............................................บาท
มีบุตรในอุปการะ จํานวน........................คน
ข้ อ 3. ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ ข อกู้ เ งิ น โครงการกู้ ยื ม เงิ น ดอกเบี้ ย ต่ํา เพื่ อ ช่ ว ยลดภาระค่ า ครองชี พ จํา นวน
......................................................บาท (.......................................................................................................) โดยให้หักชําระหนี้
.......................................................................................................................................................................................................
และขอให้จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร..............................................สาขา ..................................................................
บัญชีเลขที่...........................................................โดยยินยอมให้หักค่าใช้จ่ายในการโอนเงินจากเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับ
(สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้เฉพาะธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารออมสิน เท่านั้น)
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน คือ
 90% ของมูลค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ จํานวน............................................................บาท หรือ
 นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนที่................................
นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนที่................................
(ลงชื่อ) ...................................................... ผู้กู้
(....................................................)
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คํารับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของผู้ขอกู้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกูร้ ายนี้ ดังนี้
(1) ขอรับรองว่าถ้าให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้รายนี้แล้ว จะสามารถหักเงินได้รายเดือนส่งสหกรณ์ฯ ได้
(2) ผู้ขอกู้รายนี้ ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจํา

(ลงชื่อ) ......................................................... ผูใ้ ห้คํารับรอง
(.......................................................)
ตําแหน่ง .........................................................
วันที่ .........................................................

หมายเหตุ

1. ผู้บังคับบัญชาดํารงตําแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อํานวยการสํานัก
ผู้อํานวยการกอง เท่านั้น
2. ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อํานวยการ
สํานัก ผู้อํานวยการกอง ให้ลงลายมือชื่อรับรองตนเอง

บันทึกการวินิจฉัย
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู้
ในการประชุม ครั้งที่ ............../............. วันที่...........................................................ลงมติ
อนุมัติจํานวน ..................................... บาท ส่งงวดละ......................../................/...................... งวดสุดท้าย
…….……..……........................……….เลขานุการ

เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้กู้ และคู่สมรส โดยเจ้าของบัตรเป็นผู้ลงนามรับรอง รวมทั้งสลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบัน
ของผู้กู้ และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ที่จะให้โอนเงิน
2. สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ค้ําประกัน และพยานในหนังสือค้ําประกันต้องดํารงตําแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป
(ของผู้ค้ําประกัน)

หนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ที่...................../....................
วันที่...........................................................................
หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ทํา ขึ้ น ระหว่ า ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมที่ ดิ น จํา กั ด ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ ใ ห้ กู้ ” ฝ่ า ยหนึ่ ง
กับ นาย/นาง/น.ส....................................................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................
ตําแหน่ง.......................................................... สังกัดกอง/สํานัก/สํานักงานที่ดิน..........................................................................
เลขประจําตัวประชาชน......................................................................ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที…่ …………………………..…….….....
หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.........................................................โทร.................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กเู้ งินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจํานวน.................................บาท (...................................................................)
และผู้กไู้ ด้รับเงินจํานวนดังกล่าวนีใ้ นวันทําหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ผู้กู้สญ
ั ญาว่าจะนําเงินกู้ไปใช้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
ข้อ 3. ผู้กู้สญ
ั ญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ.................................................บาท
(......................................................................) โดยยินยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี รวม.............................งวด
(........................................) เว้นแต่งวดสุดท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจําเดือน....................................เป็นต้นไป โดยตกลงชําระคืน
ให้แก่ผู้ให้กู้ทุกวันจ่ายเงินเดือน ไปจนกว่าจะครบตามจํานวนหนี้
ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัตติ ามหนังสือนี้ ผู้กไู้ ด้จดั ให้
90% ของมูลค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ จํานวน.........................................................บาท หรือ
 นาย/นาง/น.ส.........................................................................................เลขทะเบียนที่.......................
 นาย/นาง/น.ส.........................................................................................เลขทะเบียนที่.......................
ค้ําประกันการกู้ยืมเงินตามหนังสือนี้
ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปจากสถานที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบถึงสถานที่อยู่ใหม่
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่
ข้อ 6. ถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามหนังสือไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิก และเรียกร้องให้ผู้กู้ชําระเงินต้น และ
ดอกเบี้ยที่ค้างชําระคืนให้แก่สหกรณ์ทันที และผู้กู้ยินยอมชําระค่าเสียหายต่างๆ ในการเรียกร้องทวงถามรวมทั้งค่าทนายความ
และค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องทั้งสิ้นให้แก่สหกรณ์อีกด้วย
/หนังสือนี้…
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หนั ง สื อ นี้ ทํ า ขึ้ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความตรงกั น ทั้ ง สองฝ่ า ยได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความในหนั ง สื อ นี้ โ ดยตลอดแล้ ว
และเห็นว่าถูกต้องตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและถือไว้ฝ่ายละฉบับ

.................................................... ผู้กู้
(..................................................)

....................................................
(..................................................)
ตําแหน่ง ....................................................

ผู้ให้กู้

.................................................... พยาน
....................................................
(..................................................)
(..................................................)
ตําแหน่ง ....................................................
ตําแหน่ง ....................................................
สังกัด ....................................................
เลขทะเบียนสมาชิก ....................................................

พยาน

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ

โสด

 หม้าย

คํายินยอมของคู่สมรส
เขียนที่......................................................................
วันที่...........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส..............................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส...........................................................................................(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินโครงการ
กู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
....................................................... คู่สมรสผู้ให้คํายินยอม
(.....................................................)
....................................................... ผู้กู้
(.....................................................)

หนังสือค้ําประกันการกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ
วันที่...........................................................................
ข้าพเจ้า...........................................................................................อายุ.......................ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมที่ดิน จํากัด เลขทะเบียนที่......................รับราชการหรือทํางานในตําแหน่ง...........................................................................
สังกัด.........................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที…่ ………..….......ถนน................................................
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์.................................................เลขประจําตัวประชาชน เลขที่........................................................................(13 หลัก)
ขอทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ําประกันจะใช้คําว่า “สหกรณ์”
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้) .............................................................................................................................
กู้เงินไป เป็นจํานวนเงิน.....................................................บาท (..................................................................................................)
ตามหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยมื เงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ที่.........../........... ลงวันที่..........................................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกันหนี้จํานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ชําระครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ําประกันรายนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้สหกรณ์แทนผู้กู้
หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้
โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 2. ถ้าสหกรณ์ผ่อนเวลาการชําระหนี้ให้แก่ผู้กู้ จะแจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและให้ความยินยอมทุกครั้ง
ข้อ 3. ถ้ากรณีที่ผู้กู้มีหนี้เงินกู้ตามสัญญาอื่นกับสหกรณ์อยู่ก่อนแล้ว และหากมีการต้องโอนค่าหุ้นหรือเงินอื่นใด
ที่ผู้กู้ได้รับชําระหนี้ ให้มีการชําระหนี้เรียงลําดับตามวันที่เริ่มแต่ละสัญญาตามลําดับก่อนและหลังได้
หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ) ..................................................... ผู้คา้ํ ประกัน
(....................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................... ผูเ้ ขียน
(....................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน
(.......................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
สังกัด ........................................................
/กรณีไม่มีคสู่ มรส…
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กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ

โสด

 หม้าย

คํายินยอมของคู่สมรส
(ให้ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส..............................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส..........................................................................(ผู้ค้ําประกัน) ยินยอมให้คสู่ มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ําประกัน
เงินกู้โครงการกู้ยมื เงินดอกเบีย้ ต่ําเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีด่ ิน จํากัด ตามหนังสือค้ําประกัน
ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
....................................................... คู่สมรสผู้ให้คํายินยอม
(.....................................................)
....................................................... ผู้ค้ําประกัน
(.....................................................)

