สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด
คําขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
F
F
F
F
F

สามัญทั่วไป
สามัญ (กู้หุ้น)
สามัญเพื่อการศึกษาและครอบครัว
สามัญ (สมาชิกสมทบ)
อื่น ๆ ..........................................

เลขที่สญ
ั ญา

1. ผู้กู้ - สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สําเนาสลิปเงินเดือน ณ เดือนปัจจุบัน
- สําเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
- สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย
2. ผู้ค้ําประกัน – สําเนาบัตรประชาชนผู้ค้ําประกัน
- สําเนาบัตรประชาชนคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน

ผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น

(ยกเว้นกรณีกู้หุ้น)

.............................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................................

วันที่ .....................................................................

เลขประจําตัวประชาชน
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .............................................................................................................................................................................................................
เลขที่สมาชิก......................................................................................................... เป็น ο ข้าราชการ ο ลูกจ้างประจํา ο พนง.ราชการ
ตําแหน่ง .................................................................................................................................เงินเดือน...................................................................... บาท
สังกัด ...........................................................................................................................................................................................................................................
โทร.สํานักงาน...............................................................โทร.บ้าน..........................................................โทร.มือถือ...........................................................
ข้อ 2. ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ ข อกู้ เ งิ น จํ านวน ....................................................................................บาท
(.................................................................................................) โดยมีวัตถุประสงค์นําเงินกู้ไปใช้เพื่อ...................................................................
ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงชําระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน จํานวน........................................... งวดเดือน
โดยเริ่มชํ าระงวดแรกภายใน 60 วั นนับจากวั นที่ เริ่มสั ญญาเงินกู้โดยวิ ธี ผ่อนชํ าระเงิ นต้นเป็ นงวดรายเดื อนเท่ าๆ กั น
งวดละ .........................................บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบของ สอ.พด. เว้นงวดสุดท้าย
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินกู้ตามจํานวนเงินที่สหกรณ์อนุมัติ และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนี้
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้โครงการเพื่อการศึกษา ภาระค้ําประกัน ดอกเบี้ยค้างชําระ และการระดมหุ้นเพิ่ม
ที่ข้าพเจ้าต้องชําระต่อสหกรณ์และอื่นๆ (ถ้ามี ) ก่อน และให้ สหกรณ์ จ่ายเงิ นกู้ส่วนที่เหลือนํ าฝากเข้าบัญชี เงินฝาก
ออมทรัพย์ของข้าพเจ้าโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ........................................................................................
เลขที่บัญชี ……………………….………………………………. ทั้งนี้ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับจํานวนเงินกู้ดังกล่าวในข้อ 2 ไปครบถ้วนแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญานี้ในอัตราร้อยละ ................................ ต่อปี
ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้ อ 6. ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ จ่ า ยเงิ น ให้ แ ก่ ข้ า พเจ้ า ดํ า เนิ น การหั ก เงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง
ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินและให้ถือว่าข้อบังคับ
และระเบียบดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่จะกําหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา
ข้อ 8. กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้เงิน ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้และให้สหกรณ์มีสิทธินําเงิน
ค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจาก
สหกรณ์นํามาชําระหนี้ตามสัญญานี้จนครบถ้วน
ข้อ 9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ และถูกให้ออกจากสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นําเงินค่า
หุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์มาชําระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระผูกพันใดๆ
ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์
ข้อ 10. ข้าพเจ้าตกลงจัดหาผู้ค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันด้านหลังสัญญานี้ เป็นผู้ค้ําประกันการชําระหนี้
ตามสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ แทนข้าพเจ้าในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ
ข้อ 11. ข้าพเจ้ายินยอมทําประกันชีวิตหรือประกันอื่นใดตามที่สหกรณ์จัดหาให้ในวงเงินที่สหกรณ์กําหนด
และมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ เพื่อชําระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

( รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ )

1 กุมภาพันธ์ 2559

วันที่รับ .............................................................................. ความคิดเห็น ......................................................................
ลงชื่อ ..................................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ข้อ 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ อายุ ......................ปี

เอกสารสําหรับการยื่นกู้

เริ่มใช้วันที่

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้กู้
( ........................................................................... )
ลงชื่อ ........................................................................ พยาน
( ........................................................................... )
พยานสมาชิกเลขที่ ............................................................

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

ผู้อํานวยการกอง / สํานัก / เขต
ความคิดเห็น .....................................................................
.............................................................................................
ลงชื่อ ...............................................................................
(....................................................................................)
ตําแหน่ง .........................................................................

สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จํานวนเงินที่เห็นควรอนุมัติ ................................................ บาท
มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์จํานวน .................................................. บาท
ส่งหุ้นรายเดือนจํานวน ....................................................... บาท
ชําระคืน....................งวด ๆ ละ..................................บาท/เดือน
หักหนี้ :
สามัญทั่วไป ............................................................ บาท
การศึกษา ............................................................... บาท
ประกันคุ้มครองชีวิต................................................ บาท
ประสบภัย .............................................................. บาท
ภาระค้ําประกัน ...................................................... บาท
อื่น ๆ ...................................................................... บาท
ระดมหุ้นเพิ่ม ................................................................... บาท
คงจ่ายจริง ....................................................................... บาท
เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังกู้ ......................................... บาท
วงเงินที่เหลือกู้ฉุกเฉินได้ .................................................. บาท

ลงชื่อ ............................................................. เจ้าหน้าที่สหกรณ์
( ...............................................................................)

การรับเงินกู้
ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน และแนบสําเนาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารกรุงไทย / สําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์
มาด้วย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเงินกู้
ผู้รับเงิน ....................................................................................
( .......................................................................................... )

วันที่ ................. ./ ...................... / ......................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่มีคู่สมรส
ไม่ว่าจะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หากข้าพเจ้าให้
ถ้อยคําเท็จ ให้ใช้ถ้อยคํานี้ยืนยันข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
ลงชื่อ ............................................................ ผู้ให้ถ้อยคํา

คํายินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้ายินยอมให้ .............................................................
กู้เงินจาก สอ.พด. ได้
ลงชื่อ ................................................................ คู่สมรส
(..........................................................................)

สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด
สัญญาค้ําประกันเงินกู้สามัญ
เขียนที่ ............................................................................
วันที่ ................................................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................(ผู้ค้ําประกัน) อายุ ............................. ปี
เลขประจําตัวประชาชน

เลขที่สมาชิก ..............................................

ตําแหน่ง .......................................................................................................................... สังกัด ........................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ .......................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์บ้าน ........................................................... โทรศัพท์สํานักงาน ............................................................. มือถือ ................................................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน จํากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้

ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................(ผู้กู้) อายุ .................................... ปี
เลขประจําตัวประชาชน

เลขที่สมาชิก ................................................

ได้กู้เงินจากสหกรณ์จํานวน .......................................................... บาท (............................................................................................................................................)
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ................ ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชําระ ......................... งวด ตามเลขที่สัญญา.......................................ลงวันที่...........................................
วัตถุประสงค์เพื่อ .................................................................. และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยข้าพเจ้าประสงค์ค้ําประกันหนี้
ดังกล่าว จํานวน ........................................................ บาท (..............................................................................................................................................................)
พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้น
ข้อ 2. ให้การค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับและผูกพัน ข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกสัญญาค้ําประกันจนกว่าสหกรณ์จะได้รับชําระหนี้ตามสัญญากู้เงิน
สามัญกู้เงินข้างต้นนี้ครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้น
จากการค้ําประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ําประกันรายนี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทน
ข้าพเจ้า
ข้อ 3. ในกรณีที่ต้องชําระหนี้แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
ให้แก่ข้าพเจ้าดําเนินการหักเงินได้รายเดือน หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชําระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้น ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์
ข้อ 4. กรณีสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า ให้สหกรณ์ส่งไปยังภูมิลําเนาของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ข้าพเจ้าจะแจ้งการย้าย
ที่อยู่ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ

ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาค้ําประกันนี้แล้ว มีความประสงค์ค้ําประกันการชําระหนี้คนื ของผู้กู้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

สถานภาพผู้ค้ําประกัน
โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

คํายินยอมของคูสมรส (กรณีมีคูสมรส)

ลงชื่อ ............................................................................ ผู้ค้ําประกัน
( ........................................................................... )

ขาพเจายินยอมใหคูสมรสเปนผูค้ําประกันเงินกูนี้ใหไวตอสหกรณ
ลงลายมือชื่อ .................................................................. คูสมรส
(............................................................................)

ลงชื่อ ........................................................................ พยาน
( ........................................................................... )
พยานสมาชิกเลขที่ ........................................................

 คําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกัน

:

ก่อนลงนามในสัญญาค้ําประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ําประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน
หากผู้ค้ําประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทําสัญญาค้ําประกันนี้

