ตารางการชําระเงินกูโครงการกูยืมเงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตผูสูงวัย ดอกเบี้ยรอยละ 4

จํานวนเงินกู
(บาท)

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

180 งวด
(บาท/งวด)

150 งวด
(บาท/งวด)

120 งวด
(บาท/งวด)

100 งวด
(บาท/งวด)

100,000

700

740

850

1,020

1,180

150,000

1,030

1,110

1,280

1,520

1,770

200,000

1,380

1,480

1,700

2,030

2,360

250,000

1,720

1,850

2,130

2,540

2,950

300,000

2,060

2,220

2,550

3,040

3,540

350,000

2,410

2,590

2,970

3,550

4,130

400,000

2,750

2,960

3,400

4,050

4,710

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

คำขอกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำเพือช่วยเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตผู้สูงวัย
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีดิน จำกัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้า............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่......................อายุ..............ปี
ตาแหน่งข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน รับเงินบานาญ/บาเหน็จรายเดือน..............................................บาท
ปัจจุบันถูกหัก (นอกจากหักชาระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ์)  ภาษี...................บาท  ธนาคาร ..........................บาท
 อื่นๆ .............................................................เลขประจาตัวประชาชน..................................................................................
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่..................................หมูท่ ี่........................ตรอก/ซอย........................................................................
ถนน....................................................................................................ตาบล/แขวง.......................................................................
อาเภอ/เขต.........................................................................................จังหวัด...............................................................................
โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้).....................................................................
ข้อ 2. สถำนภำพของผู้กู้
 โสด

 หย่า

 ม่าย

 มีคู่สมรส ชื่อ..............................................................................................................อายุ......................ปี
รายได้ปัจจุบันต่อเดือน...........................................บาท มีบุตรในอุปการะจานวน...............................คน
ข้ อ 3. ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ ขอกู้ เ งิ น โครงการกู้ ยื ม เงิ น ดอกเบี้ ย ต่ าเพื่ อ ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู งวั ย
ของสหกรณ์ ไม่เกิน 90% ของมูลค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ จานวน......................................................................บาท
(....................................................................................................) และขอให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์
ธนาคาร........................................................................................สาขา....................................................................................
บัญชีเลขที่.............................................................................................โดยข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงิน
จำกเงินกู้ทีข้ำพเจ้ำได้รับ (สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้เฉพำะธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรออมสิน เท่ำนั้น)

(ลงชื่อ) ......................................................... ผู้กู้
(.......................................................)
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สำหรับเจ้ำหน้ำที
1. สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม...............................หุ้น เป็นเงิน.........................................................บาท
ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตรา...............................บาท
2. สมาชิกมีหนี้ ดังนี้
2.1 หนังสือกู้...............................เลขสัญญา.....................................วันที่..................................................
คงเหลือ..................................................บาท
2.2 หนังสือกู้...............................เลขสัญญา.....................................วันที่..................................................
คงเหลือ.................................................บาท
2.3 หนังสือกู้...............................เลขสัญญา.....................................วันที่.................................................
คงเหลือ.................................................บาท
เคยผิดนัดส่งชาระหนี้........................................งวด เดือน........................................................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
............/.............../..............

บันทึกกำรวินิจฉัย
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู้
ในการประชุม ครั้งที่ ............../.................... วันที่..................................................... ลงมติ
อนุมัติจานวน ..................................... บาท ส่งงวดละ......................./............./.................. งวดสุดท้าย
…….……..……..........................………. เลขานุการ

เอกสำรประกอบ
สาเนาบัต รประจาตั วของผู้กู้ คู่สมรส (ถ้ามี) และสาเนาสมุดบัญ ชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ โดยเจ้าของบัตรเป็ น
ผู้ลงนามรับรอง

หนังสือกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำเพือช่วยเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตผู้สูงวัย
ที่...................../..........................
วันที่...........................................................................
หนั งสื อ ฉบั บ นี้ ทาขึ้ น ระหว่ า ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมที ดิ น จำกั ด ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ ใ ห้ กู้ ” ฝ่ า ยหนึ่ ง
กับนาย/นาง/น.ส....................................................................................อายุ.................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................
ตาแหน่งข้าราชการบานาญหรือลูกจ้างบาเหน็จรายเดือน สังกัดบานาญ เลขประจาตัวประชาชน...............................................
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่……………………………..…….….....หมูท่ ี่.................ตรอก/ซอย................................................................
ถนน.....................................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต....................................................
จังหวัด.........................................................โทร............................................................ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจานวน...................................บาท (................................................................)
และผู้กู้ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนี้ในวันทาหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงิน รวมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)........................................
..............................บาท โดยยินยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) รวม (ตัวอักษร).............................งวด
เว้นแต่งวดสุดท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน............................................................เป็นต้นไป โดยตกลงชาระคืนให้แก่ผู้ให้กู้
ในวันจ่ายเงินบานาญหรือเงินบาเหน็จรายเดือนไปจนกว่าจะครบตามจานวนหนี้
ข้อ 3. ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปจากสถานที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบถึงสถานที่อยู่ใหม่
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่
ข้อ 4. ถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติ ตามหนังสือไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิก และเรียกร้องให้ผู้กู้ ชาระเงินต้น
และดอกเบี้ยที่ค้างชาระคืน ให้แ ก่ส หกรณ์ทัน ที และผู้กู้ยิน ยอมชาระค่า เสีย หายต่า งๆ ในการเรีย กร้อ งทวงถามรวมทั้ง
ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องทั้งสิ้นให้แก่สหกรณ์อีกด้วย
ข้อ 5. ตราบใดที่ผู้กู้มีหนี้อยู่กับสหกรณ์ เมื่อผู้กู้ผดิ นัดชาระหนี้ และได้ขาดจากสมาชิกภาพ ผู้กู้ยินยอมให้นาค่าหุ้น
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใด ที่ผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
และให้ถือข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของผู้กู้ที่จะหักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอานาจดาเนินการ

/ หนังสือนี้…
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หนังสือ นี้ทาขึ้น สองฉบับ มีข้อ ความตรงกัน ทั้งสองฝ่า ยได้อ่า นและเข้า ใจข้อ ความในหนังสือ นี้โ ดยตลอดแล้ว
และเห็นว่าถูกต้องตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และถือไว้ฝ่ายละฉบับ
.................................................... ผู้กู้

....................................................

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

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

ผู้ให้กู้

ตาแหน่ง ....................................................
.................................................... พยาน

....................................................

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

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

ตาแหน่ง ....................................................

ตาแหน่ง ....................................................

พยาน

สังกัด ....................................................
เลขทะเบียนสมาชิก ....................................................

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ

 โสด

 หย่า

 ม่าย

คำยินยอมของคู่สมรส
เขียนที่......................................................................
วันที่...........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.........................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส...............................................................................................................(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า
กู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จากัด ตามหนังสือกู้
ข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
....................................................... คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(.....................................................)
....................................................... ผู้กู้
(.....................................................)

