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

คำขอกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำเพือช่วยลดภำระค่ำครองชีพ

เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีดิน จำกัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้า..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
อายุ...................ปี รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง.............................................................................................................
สานัก/กอง/สานักงานที่ดิน.....................................................................................................................................................
หรื อได้ ช่วยราชการอยู่ที่ ..........................................................................เงินได้รายเดือ น........................................บาท
ปัจจุบันถูกหัก (นอกจากหักชาระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ์)  ภาษี...................บาท  ก.บ.ข...............................บาท
 ธนาคาร ........................................บาท  อื่นๆ ...........................................................................................................
โดยข้ำพเจ้ำได้แนบสลิปเงินเดือน ๆ สุดท้ำย และยินยอมให้เจ้ำหน้ำทีผู้ส่งเงินของส่วนรำชกำรทีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่เปิดเผย
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และเงินอืนใด ของข้ำพเจ้ำต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทีดิน จำกัด
เลขประจาตัวประชาชน.................................................................................ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่..................................
หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...................................................ถนน...............................................................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด.........................................................
โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)....................................................................
ข้อ 2. สถำนภำพของผู้กู้
 โสด  หย่า  ม่าย
 มีคู่สมรส ชื่อ..............................................................................................................อายุ......................ปี
อาชีพ...............................................................สถานที่ทางาน..................................................................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................รายได้ปัจจุบันต่อเดือน...........................................บาท
มีบุตรในอุปการะจานวน........................คน
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของสหกรณ์ จานวน
.....................................................บาท (......................................................................................................) และข้าพเจ้า
ขอให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร.............................................สาขา.................................................
บัญชีเลขที่........................................................... โดยข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงินจำกเงินกู้ทีข้ำพเจ้ำได้รับ
(สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้เฉพำะธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรออมสิน เท่ำนั้น)
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกัน คือ
 90 % ของมูลค่าหุ้นทีข่ ้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ จานวน.........................................................บาท หรือ
 นาย/นาง/น.ส..................................................................................เลขทะเบียนที่.................................
นาย/นาง/น.ส..................................................................................เลขทะเบียนที่.................................
(ลงชื่อ) ......................................................... ผู้กู้
(.......................................................)
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คำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของผู้ขอกู้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรูเ้ ห็นและตามที่ได้สอบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกูร้ ายนี้ ดังนี้
(1) ขอรับรองว่าถ้าให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้รายนี้แล้ว จะสามารถหักเงินได้รายเดือนส่งสหกรณ์ฯ ได้
(2) ผู้ขอกู้รายนี้ ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจา

(ลงลายมือชื่อ) ............................................................. ผู้ให้คารับรอง
(.............................................................)
ตาแหน่ง ..............................................................
วันที่ .............................................................
หมำยเหตุ

1. ผู้บังคับบัญชาดารงตาแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกอง เท่านั้น
2. ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา ผู้อานวยการ
สานัก ผู้อานวยการกอง ให้ลงลายมือชื่อรับรองตนเอง

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

เอกสำรประกอบ
1. ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ของผู้ กู้ และคู่ ส มรส โดยเจ้ า ของบั ต รเป็ น ผู้ ล งนามรั บ รอง รวมทั้ งสลิ ป เงิ น เดื อ น ๆ ปั จ จุ บั น
และสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ (ในกรณีทีสหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง สหกรณ์อำจ
กำหนดมำตรกำรทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ และระงับกำรกู้ตำมระยะเวลำทีคณะกรรมกำรกำหนด)
2. ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ของผู้ ค้ าประกั น และพยานในหนั งสื อ ค้ าประกั น ต้ อ งเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของผู้ ค้ าประกั น
ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าหัวหน้าฝ่าย 1 คน และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน

หนังสือกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำเพือช่วยลดภำระค่ำครองชีพ
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.........................
ตาแหน่ง.................................................... สังกัดกอง/สานัก/สานักงานที่ ดิน..........................................................................
เลขประจาตัวประชาชน.................................................................ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่……………………………..…….….....
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด.........................................................โทร.................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจานวน.................................บาท (..................................................................)
และผู้กู้ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนี้ในวันทาหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินรวมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)............................................
................................บาท โดยยินยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) รวม (ตัวอักษร)......................งวด
เว้นแต่งวดสุดท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน........................................................เป็นต้นไป โดยตกลงชาระคืนให้แก่ผู้ให้กู้
ในวันจ่ายเงินเดือนไปจนกว่าจะครบตามจานวนหนี้
ข้อ 3. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามหนังสือนี้ ผู้กู้ได้จัดให้
90 % ของมูลค่าหุ้นทีข่ ้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ จานวน.........................................................บาท หรือ
 นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนที่.............................
นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนที่.............................
ค้าประกันการกู้ยืมเงินตามหนังสือนี้
ข้อ 4. ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปจากสถานที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบถึงสถานที่อยู่ใหม่
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่
ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติ ตามหนังสือไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิก และเรียกร้องให้ผู้กู้ ชาระเงินต้น
และดอกเบี้ย ที่ค้า งชาระคืน ให้แ ก่ส หกรณ์ทัน ที และผู้กู้ยิน ยอมชาระค่า เสีย หายต่างๆ ในการเรีย กร้อ งทวงถามรวมทั้ง
ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องทั้งสิ้นให้แก่สหกรณ์อีกด้วย
ข้อ 6. 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 นี้โดยตลอดแล้ว
และเห็นว่าถูกต้องตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และถือไว้ฝ่ายละฉบับ

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

.................................................... พยาน
(..................................................)
ตาแหน่ง ....................................................
สังกัด ....................................................
เลขทะเบียนสมาชิก ....................................................

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ

 โสด

....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ....................................................

ผู้ให้กู้

....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ....................................................

พยาน

 หย่า

 ม่าย

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

หนังสือค้ำประกันโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยตำเพือช่วยลดภำระค่ำครองชีพ
วันที่...........................................................................
ข้าพเจ้า........................................................................................ อายุ.........................ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมที่ดิน จากัด เลขทะเบียนที่.............................รับราชการหรือทางานในตาแหน่ง...................................................................
สังกัด.........................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…………..….......ถนน................................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด.....................................................
โทรศัพท์.................................................เลขประจาตัวประชาชน เลขที่........................................................................(13 หลัก)
ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันจะใช้คาว่า “สหกรณ์ ”
เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามทีส่ หกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้) ..........................................................................................................................
กู้เงินไป เป็นจานวนเงิน..........................................บาท (............................................................................................................)
ตามหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ที่............/............ลงวันที่.....................................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้จานวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้ เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยลดภาระ
ค่าครองชีพโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพั นจะได้ชาระครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพั นว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้ นจากการค้าประกันรายนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจาก
สหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ โดยให้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 2. ถ้าสหกรณ์ผ่อนเวลาการชาระหนี้ให้แก่ผู้กู้ จะแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบและให้ความยินยอมทุกครั้ง
ข้อ 3. ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยู่ก่อนสัญญานี้แล้ว การนาค่าหุ้นมาชาระหนี้เงินกู้ต้องเป็นไป
ตามระเบียบสหกรณ์
ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญ ญาว่า หากย้ายที่อยู่จากภูมิลาเนาดังกล่าวข้างต้นในหนังสือค้าประกันนี้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบโดยทันที มิฉะนั้นข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่สหกรณ์อาจได้รับจากการละเลยไม่แจ้ง
การย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวตามข้อนี้ด้วย
ข้อ 5. ในกรณีทีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย
หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในประเทศไทย โดยผู้กู้ไปจำกถินทีอยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิลำเนำ โดยไม่แจ้ง
ให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตำมสัญญำกู้นั้นได้ทันที
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ข้อ 6. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือค้าประกันนี้ ข้าพเจ้า ผู้ค้าประกันยินยอมให้สหกรณ์
ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขตอานาจในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานสหกรณ์
หนั งสื อ ค้ าประกั น นี้ ท าไว้ ณ วั น ที่ ซึ่ งระบุ ข้ า งต้ น และข้ า พเจ้ า ได้ เข้ า ใจข้ อ ความในหนั ง สื อ นี้ โดยตลอดแล้ ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
................................................................. ผูค้ ้าประกัน
(................................................................)
................................................................. พยาน

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กรณีไม่มีคู่สมรส

โปรดระบุ

 โสด

 หย่า

 ม่าย

คำยินยอมของคู่สมรส
(ให้ใช้เฉพำะกรณีผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่......................................................................
วันที่..........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.....................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส.............................................................................................(ผู้ค้าประกัน) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า
เป็ น ผู้ค้ าประกัน เงิน กู้ โครงการกู้ ยืม เงิน ดอกเบี้ ย ต่าเพื่ อช่ วยลดภาระค่าครองชีพ ต่อ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ก รมที่ ดิน จ ากั ด
ตามหนั ง สื อ ค้าประกั น ข้ า งต้ น นี้ และข้าพเจ้า ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
....................................................... คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(.....................................................)
....................................................... ผู้ค้าประกัน
(.....................................................)

