ตารางการชําระเงินกูโครงการกูยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยลดภาระคาครองชีพ ดอกเบี้ยรอยละ 4.50
จํานวนเงินกู
(บาท)

การสงชําระหนี้ (ตนเงิน + ดอกเบี้ย)
120 งวด
(บาท/งวด)

108 งวด
(บาท/งวด)

96 งวด
(บาท/งวด)

84 งวด
(บาท/งวด)

72 งวด
(บาท/งวด)

60 งวด
(บาท/งวด)

50,000

520

570

630

700

800

940

100,000

1,040

1,130

1,250

1,400

1,590

1,870

150,000

1,560

1,700

1,870

2,090

2,390

2,800

200,000

2,080

2,260

2,490

2,800

3,180

3,730

250,000

2,600

2,820

3,110

3,480

3,970

4,670

300,000

3,110

3,390

3,730

4,180

4,770

5,600

350,000

3,630

3,950

4,350

4,870

5,560

6,530

400,000

4,150

4,520

4,970

5,570

6,350

7,460

450,000

4,670

5,080

5,600

6,260

7,150

8,400

500,000

5,190

5,640

6,220

6,960

7,940

9,330

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

คำขอกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำเพือช่วยลดภำระค่ำครองชีพ
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีดิน จำกัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้า..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
อายุ...................ปี รับราชการหรืองานประจาในนำาหหนง.............................................................................................................
สานัก/กอง/สานักงานที่ดิน.....................................................................................................................................................
หรือได้ชวยราชการอยูที่..........................................................................เงินได้รายเดือน........................................บาท
ปัจจุบันถูกหัก (นอกจากหักชาระหนี้หละคาหุ้นของสหกรณ์)  ภาษี...................บาท  ก.บ.ข...............................บาท
 ธนาคาร ........................................บาท  อื่นๆ ...........................................................................................................
เลขประจาำัวประชาชน.................................................................................ปัจจุบันอาศัยอยูบ้านเลขที่..................................
หมูที่........................ำรอก/ซอย...................................................ถนน...............................................................................
ำาบล/หขวง..........................................อาเภอ/เขำ.................................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท์ (ที่สามารถำิดำอได้)....................................................................
ข้อ 2. สถำนภำพของผู้กู้
 โสด  หยา  มาย
 มีคูสมรส ชื่อ..............................................................................................................อายุ......................ปี
อาชีพ...............................................................สถานที่ทางาน..................................................................................................
ำาหหนง.................................................................................................รายได้ปัจจุบันำอเดือน...........................................บาท
มีบุำรในนอุปการะจานวน........................คน
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยำ่าเพื่อชวยลดภาระคาครองชีพของสหกรณ์ จานวน
.....................................................บาท (......................................................................................................) หละข้าพเจ้า
ขอในห้สหกรณ์จายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร.............................................สาขา.................................................
บัญชีเลขที่........................................................... โดยข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงินจำกเงินกู้ทีข้ำพเจ้ำได้รับ
(สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้เฉพำะธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรออมสิน เท่ำนั้น)
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกัน คือ
 90 % ของมูลคาหุ้นทีข่ ้าพเจ้ามีอยูในนสหกรณ์ จานวน.........................................................บาท หรือ
 นาย/นาง/น.ส..................................................................................เลขทะเบียนที่.................................
นาย/นาง/น.ส..................................................................................เลขทะเบียนที่.................................

(ลงชื่อ) ......................................................... ผู้กู้
(.......................................................)
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คำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของผู้ขอกู้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาำามความรูเ้ ห็นหละำามที่ได้สอบถามมาหล้ว ขอในห้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกูร้ ายนี้ ดังนี้
(1) ขอรับรองวาถ้าในห้เงินกู้หกผู้ขอกู้รายนี้หล้ว จะสามารถหักเงินได้รายเดือนสงสหกรณ์ฯ ได้
(2) ผู้ขอกู้รายนี้ ไมได้ถูกกลาวหาวากระทาผิดวินัย หรือมีพฤำิการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจา

(ลงลายมือชื่อ) ............................................................. ผู้ในห้คารับรอง
(.............................................................)
ำาหหนง ..............................................................
วันที่ .............................................................
หมำยเหตุ

1. ผู้บังคับบัญชาดารงำาหหนง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง เทานั้น
2. ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ดารงำาหหนงไมำ่ากวาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อานวยการ
สานัก ผู้อานวยการกอง ในห้ลงลายมือชื่อรับรองำนเอง

บันทึกกำรวินิจฉัย
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู้
ในนการประชุม ครั้งที่ .............../.................. วันที่.............................................................ลงมำิ
อนุมัำิจานวน ...................................... บาท สงงวดละ......................../................/...................... งวดสุดท้าย
…….……..…….................................………. เลขานุการ

เอกสำรประกอบ
1. ส าเนาบั ำ รประจ าำั ว ของผู้ กู้ หละคู สมรส โดยเจ้ า ของบั ำ รเป็ น ผู้ ล งนามรั บ รอง รวมทั้ งสลิ ป เงิ น เดื อ น ๆ ปั จ จุ บั น
หละสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้
2. ส าเนาบั ำ รประจ าำั ว ของผู้ ค้ าประกั น หละพยานในนหนั ง สื อ ค้ าประกั น ำ้ อ งเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ค้ าประกั น
ซึ่งดารงำาหหนงไมำ่ากวาหัวหน้าฝ่าย 1 คน หละเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน

หนังสือกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำเพือช่วยลดภำระค่ำครองชีพ
ที่ ...................../.........................
วันที่...........................................................................
หนั งสื อ ฉบั บ นี้ ทาขึ้ น ระหว าง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมที ดิ น จำกั ด ซึ่ ง ำ อไปนี้ เ รี ย กว า “ผู้ ใน ห้ กู้ ” ฝ่ า ยหนึ่ ง
กับนาย/นาง/น.ส....................................................................................อายุ.................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................
ำาหหนง.................................................... สังกัดกอง/สานัก/สานักงานที่ดิน..........................................................................
เลขประจาำัวประชาชน.................................................................ปัจจุบันอาศัยอยูบ้านเลขที่……………………………..…….….....
หมูที่.............ำรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................ำาบล/หขวง.........................................
อาเภอ/เขำ....................................................จังหวัด.........................................................โทร.................................................
ซึ่งำอไปนี้เรียกวา “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายำกลงกันดังำอไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ในห้กู้เป็นเงินจานวน.................................บาท (..................................................................)
หละผู้กู้ได้รับเงินจานวนดังกลาวนี้ในนวันทาหนังสือกู้ถูกำ้องหล้ว
ข้อ 2. ผู้กู้สัญญาวาจะสงคืนำ้นเงินรวมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ (ำัวอักษร)............................................
................................บาท โดยยินยอมจายดอกเบี้ยในนอัำราร้อยละ 4.50 ำอปี (ไมมีเฉลี่ยคืน) รวม (ำัวอักษร)......................งวด
เว้นหำงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ำั้งหำงวดประจาเดือน........................................................เป็นำ้นไป โดยำกลงชาระคืนในห้หกผู้ในห้กู้
ในนวันจายเงินเดือนไปจนกวาจะครบำามจานวนหนี้
ข้อ 3. เพื่อเป็นหลักประกันในนการปฏิบัำิำามหนังสือนี้ ผู้กู้ได้จัดในห้
90 % ของมูลคาหุ้นทีข่ ้าพเจ้ามีอยูในนสหกรณ์ จานวน.........................................................บาท หรือ
 นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนที่.............................
นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนที่.............................
ค้าประกันการกู้ยืมเงินำามหนังสือนี้
ข้อ 4. ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่อยูไปจากสถานที่อยูที่ปรากฏในนหนังสือนี้ ผู้กู้จะหจ้งในห้สหกรณ์ทราบถึงสถานที่อยูในหม
ภายในน 15 วัน นับหำวันที่ผู้กู้ย้ายสถานที่อยู
ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ไมปฏิบัำิ ำามหนังสือไมวาข้อในดข้อหนึ่ง สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิก หละเรียกร้องในห้ผู้กู้ ชาระเงินำ้น
หละดอกเบี้ยที่ค้างชาระคืน ในห้ห ก สหกรณ์ทัน ที หละผู้กู้ยิน ยอมชาระค าเสีย หายำ างๆ ในนการเรีย กร้อ งทวงถามรวมทั้ง
คาทนายความหละคาธรรมเนียมในนการฟ้องร้องทั้งสิ้นในห้หกสหกรณ์อีกด้วย
ข้อ 6. ำราบในดที่ผู้กู้มีหนี้อยูกับสหกรณ์ เมื่อผู้กู้ผดิ นัดชาระหนี้ หละได้ขาดจากสมาชิกภาพ ผู้กู้ยินยอมในห้นาคาหุ้น
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นในด ที่ผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ที่ผู้กู้มีอยูกับสหกรณ์ได้ ำามที่กาหนดไว้ในนระเบียบสหกรณ์
หละในห้ถือข้อสัญญานี้เป็นเจำนาของผู้กู้ที่จะหักกลบลบหนี้ โดยในห้สหกรณ์มีอานาจดาเนินการ
/ หนังสือนี้…
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หนังสือ นี้ทาขึ้น สองฉบับ มีข้อ ความำรงกัน ทั้งสองฝ่า ยได้อานหละเข้า ในจข้อ ความในนหนังสือ นี้โ ดยำลอดหล้ว
หละเห็นวาถูกำ้องำามเจำนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญำอหน้าพยาน หละถือไว้ฝ่ายละฉบับ

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

.................................................... พยาน
(..................................................)
ำาหหนง ....................................................
สังกัด ....................................................
เลขทะเบียนสมาชิก ....................................................

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ

 โสด

....................................................
(..................................................)
ำาหหนง ....................................................

ผู้ในห้กู้

....................................................
(..................................................)
ำาหหนง ....................................................

พยาน

 หยา

 มาย

คำยินยอมของคู่สมรส
เขียนที่......................................................................
วันที่...........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.........................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส...............................................................................................................(ผู้กู้) ยินยอมในห้คูสมรสของข้าพเจ้า
กู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยำ่าเพื่อชวยลดภาระคาครองชีพของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จากัด ำามหนังสือกู้ข้างำ้นนี้
หละข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
....................................................... คูสมรสผู้ในห้คายินยอม
(.....................................................)
....................................................... ผู้กู้
(.....................................................)

หนังสือค้ำประกันโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำเพือช่วยลดภำระค่ำครองชีพ
วันที่...........................................................................
ข้าพเจ้า........................................................................................ อายุ.........................ปี สมาชิกหหงสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมที่ดิน จากัด เลขทะเบียนที่.............................รับราชการหรือทางานในนำาหหนง...................................................................
สังกัด.........................................................................ที่อยูปัจจุบัน บ้านเลขที่…………..….......ถนน................................................
ำาบล/หขวง..............................................อาเภอ/เขำ..................................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์.................................................เลขประจาำัวประชาชน เลขที่........................................................................(13 หลัก)
ขอทาหนังสือค้าประกันในห้ไว้ำอสหกรณ์ออมทรัพ ย์กรมที่ดิน จากัด ซึ่งำอไปนี้ในนหนังสือค้าประกันจะในช้คาวา “สหกรณ์”
เพื่อเป็นหลักฐานดังำอไปนี้
ข้อ 1. ำามทีส่ หกรณ์ได้ำกลงในห้ (ผู้กู้) ..........................................................................................................................
กู้เงินไป เป็นจานวนเงิน..........................................บาท (............................................................................................................)
ำามหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยำ่าเพื่อชวยลดภาระคาครองชีพ ที่............/............ลงวันที่.....................................
หละผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกำ้องหล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้จานวนดังกลาว พร้อมดอกเบี้ยหละคาสินไหม
ทดหทน ำลอดจนคาภาระำิดพันอันเป็นอุปกรณ์หหงหนี้นั้นด้วย ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในนเรื่องการสงเงินงวดชาระหนี้
อัำราดอกเบี้ย หละการเรียกคืนเงินกู้กอนถึงกาหนดำามที่กลาวในนหนังสือกู้ เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยำ่าเพื่อชวยลดภาระ
คาครองชีพโดยำลอดหล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัำิำามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินหละคาสินไหมทดหทน ำลอดจน
คาภาระำิดพันจะได้ชาระครบถ้วนหล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันวา การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไมวาเพราะ
เหำุในด ๆ ไมเป็นเหำุในห้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้ ในนกรณีที่ข้าพเจ้าำ้องชาระหนี้ในห้สหกรณ์หทนผู้กู้ หลังจาก
สหกรณ์ได้สงหนังสือบอกกล าวในห้หกข้าพเจ้าหล้ว ภายในนหกสิบวันนับหำวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ โดยในห้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนหละเงินอื่นในดของข้าพเจ้าสงำอสหกรณ์
ข้อ 2. ถ้าสหกรณ์ผอนเวลาการชาระหนี้ในห้หกผู้กู้ จะหจ้งในห้ผู้ค้าประกันทราบหละในห้ความยินยอมทุกครั้ง
ข้อ 3. ข้าพเจ้าทราบหล้ววา ถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยูกอนสัญญานี้หล้ว การนาคาหุ้นมาชาระหนี้เงินกู้ำ้องเป็นไป
ำามระเบียบสหกรณ์
ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาวา หากย้ายที่อยูจากภูมิลาเนาดังกลาวข้างำ้นในนหนั งสือค้าประกันนี้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่หจ้ง
ในห้สหกรณ์ทราบโดยทันที มิฉะนั้นข้าพเจ้าจะำ้องรับผิดชอบในนความเสียหายในด ๆ ที่สหกรณ์อาจได้รับจากการละเลยไมหจ้ง
การย้ายที่อยูในหมดังกลาวำามข้อนี้ด้วย
ข้อ 5. ในกรณีทีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย
หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในประเทศไทย โดยผู้กู้ไปจำกถินทีอยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิลำเนำ โดยไม่แจ้ง
ให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตำมสัญญำกู้นั้นได้ทันที
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ข้อ 6. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินำามหนังสือค้าประกันนี้ ข้าพเจ้า ผู้ค้าประกันยินยอมในห้สหกรณ์
ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขำอานาจในนพื้นที่ซึ่งเป็นที่ำั้งสานักงานสหกรณ์
หนั ง สื อ ค้ าประกั น นี้ ท าไว้ ณ วั น ที่ ซึ่ ง ระบุ ข้ า งำ้ น หละข้ า พเจ้ า ได้ เ ข้ า ในจข้ อ ความในนหนั ง สื อ นี้ โ ดยำลอดหล้ ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญำอหน้าพยาน
................................................................. ผูค้ ้าประกัน
(................................................................)
................................................................. พยาน

................................................................. พยาน

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

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

ำาหหนง .................................................................

ำาหหนง .................................................................

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

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

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

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

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ

 โสด

 หยา

 มาย

คำยินยอมของคู่สมรส
(ให้ใช้เฉพำะกรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.....................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส.............................................................................................(ผู้ค้าประกัน) ยินยอมในห้คูสมรสของข้าพเจ้า
เป็น ผู้ค้ าประกัน เงิน กู้โ ครงการกู้ ยืม เงิ น ดอกเบี้ย ำ่าเพื่อ ชวยลดภาระคาครองชีพ ำอสหกรณ์ออมทรัพ ย์ก รมที่ ดิน จ ากั ด
ำามหนั ง สื อ ค้าประกั น ข้ า งำ้ น นี้ หละข้าพเจ้า ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
....................................................... คูสมรสผู้ในห้คายินยอม
(.....................................................)
....................................................... ผู้ค้าประกัน
(.....................................................)

