


 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
                          เขียนที่…………………..…………………..………  

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

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด 
ข้อ 1 ข้าพเจ้า………………………..…………………..……..………….…..สมาชิกเลขทะเบียน.………..………..อายุ……………..…….ปี  
รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง………………………………………………………..………………………..………….............…….……. 
ส านัก/กอง/ส านักงานท่ีดิน………………………………………….…...หรือได้ช่วยราชการอยู่ท่ี…………..…………………..……………….. 
เงินได้รายเดือน……………………………………………..….....บาท   ปัจจุบันถูกหัก  (นอกจากหักช าระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ)์  
  ภาษี.................บาท    ก.บ.ข.………….….บาท    ธนาคาร.......…….…………….บาท    อื่น  ๆ…………………. 
โดยข้ำพเจ้ำได้แนบสลิปเงินเดือนฯ สุดท้ำย และยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ส่งเงินของส่วนรำชกำรที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่
เปิดเผยข้อมูลรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำและเงินอื่นใด ของข้ำพเจ้ำต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ำกัด 
เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร...............……………………………………………………….ที่อยู่………………………………………………………. 
……………………………………………….…………………………………….………………………………...........................................................
โทรศัพท(์ที่สามารถติดต่อได้)……………………………………………………………..มีบุตรอยู่ในอุปการะจ านวน…………….….…….คน  
ช่ือคู่สมรส…………………………………………………………………..…….อายุ……………ปี  อาชีพ………………………….….…………………. 
สถานท่ีท างาน………………………….………………………….….………..…………….ต าแหน่ง………………….………………………………….. 
รายได้ปัจจุบันต่อเดือน………………………..บาท   
ข้อ  2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์   จ านวน………………………………บาท (………………………………… 
…………………………………………………………..………)    โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี…้………………………….…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
และข้าพเจ้าขอให้จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์   ธนาคาร……………………………………………………………………………. 
สาขา…………………………………………………………….ช่ือบัญชีผู้กู้……………………………………………………………………………………. 
บัญชีเลขท่ี…………………………………………………………………. 
โดยข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงินจำกเงินกู้ที่ข้ำพเจ้ำได้รับ   (สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้ เฉพำะ
ธนำคำรกรุงไทย  จ ำกัด   ธนำคำรไทยพำณิชย์  จ ำกัด  และธนำคำรออมสิน  เท่ำนั้น) 
ข้อ  3 ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม…………….หุ้น  เป็นเงิน……………………บาท  และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนอยู่ในอัตรา…………………….…..บาท 
ข้อ  4 ข้าพเจ้ามีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์  ในฐานะผู้กู้ และภาระผูกพันในการช าระหนี้  ดังต่อไปนี้ 
 4.1   เงินกู้สามัญ/พิเศษหนังสือกู้ที่……………………...……./………………………...ลงวันที่……………………………………....

ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท 
 4.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หนังสือกู้ที่ .…………………….../……………….………….ลงวันท่ี……………..……………………… 

ต้นเงินคงเหลือ……………………….บาท 
        4.3 บัตรเครดติ        ไม่มี            มี 

 ประเภทบัตรเครดิต ผู้ออกบัตร วันท่ีหมดอาย ุ วงเงิน  (บาท) 
(1)     …..…………………..... …..………………….. …..………………….. …..………………….. 
(2)     …..…….…………….... …..………………….. …..………………….. …..………………….. 

/  ข้อ  5.  ทรัพย์สิน… 

 

 

รับวันท่ี………………………….... 

เลขท่ี……………………………… 
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ข้อ 5 ทรัพย์สินของผู้กู้ / คู่สมรส 

  อสังหำริมทรัพย์ ( ที่ดิน  ที่ดินพร้อมบ้าน   ทาวน์เฮ้าส์  อาคารพาณิชย์  ห้องชุด  ฯลฯ) 

             เนื้อท่ี………………ตารางวา / ตารางเมตร   มูลค่าประมาณ……………..บาท  ตั้งอยู่……………………………..…. 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   ไม่มี        มี  ติดภาระจ านอง กับ………………..……………………….วงเงิน…………….………….…..บาท 

   ไม่มี        มี  ผ่อนช าระกับ……………………….…...……….….……….เดือนละ……..……….…..….…บาท      

                                 ครบก าหนดผ่อนช าระ………………………………. 

  รถยนต์  /  รถจักรยำนยนต์ 

        ประเภท………..…….ยี่ห้อ………………………...ปี…………..………หมายเลขทะเบียน……..……..….มลูค่าประมาณ 

         ………………..บาท      ไม่มภีาระการผ่อนช าระ       ผ่อนช าระเดือนละ……………….....………….บาท 

   ครบก าหนดผ่อนช าระ…………………………………………….. 

  อื่น  ๆ  (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

ข้อ  6 นอกจากเงินค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่นสหกรณ์   ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันด้วยบคุคลดังต่อไปนี้  คือ 

สมำชกิที่จะเข้ำค้ ำประกัน 

(1) ช่ือ…………………………………………….อาย…ุ………ปี  เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….         
          ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………….....………… 

(2) ช่ือ…………………………………………….อาย…ุ………ปี  เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….         
          ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………….....………… 

(3) ช่ือ…………………………………………….อาย…ุ………ปี  เลขประจ าตัวของผู้ถือบัตร………………………………..……….         
          ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………….....………… 

 

ค ำเสนอค้ ำประกัน 

ล า 

ดับ 

ที ่

ช่ือ  -  สกุล 

สมาชิก 

เลข

ทะเบียน 

ที ่

รับราชการหรือ

งานประจ าใน

ต าแหน่งและสังกัด 

เงินได ้

รายเดือน 

(บาท) 

เป็นผู้ค้ าประกัน 

รายอื่นตาม

หนังสือ 

ค้ าประกันท่ี 

และช่ือผู้กู ้

ข้าพเจ้าผูกพันตน 

ที่จะเข้าค้ าประกัน

ตามค าขอกู้ข้างต้นนี้ 

จึงลงลายมือช่ือไว้

เป็นส าคญั 

1 
      

2 
      

3 
      

 

/  ข้อ  7.   ข้าพเจ้า… 
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ข้อ  7 ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันอย่างอ่ืน  ดังนี้  (ตามส าเนาที่แนบมาพร้อมนี้) 

               หลักทรัพย์รัฐบาล          เงินฝากในสหกรณ์         90%  ของค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (กรณีกู้โดยใช้อสังหำริมทรัพย์ค้ ำประกันจะใช้แบบค ำขอกู้เงินสำมัญโดยใช้อสังหำริมทรัพย์ค้ ำประกัน) 

ข้อ  8 ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอช าระเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ…………….………..……..……บาท  

(และดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) เป็นจ านวน…….……………………………………….งวด  ตั้งแต่เดือนที่เริ่มคิดดอกเบี้ย  

และข้าพเจ้าได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้มาพร้อมนี้แล้ว 

ข้อ  9 ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้ คู่สมรสได้ให้ค ายินยอมและได้แนบเป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญนี้ด้วยแล้ว 

ข้อ  10  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกฟ้องหรือถูกบังคับคดีทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ หรือไม่อยู่ในระหว่ำง

ถูกบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพย์สินช ำระหนี้และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริง และตกลงยินยอมปฏิบัติ

ตำมระเบียบกำรให้เงินกู้ของสหกรณ์ที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร 

 

 

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้ขอกู ้

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

 

ค ำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของผู้ขอกู้ 
 

วันท่ี................................................................ 
 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็และตามที่ไดส้อบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกู้รายนี้ ดังนี ้

(1)   ขอรับรองว่า ถ้าให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้รายนี้แล้ว จะสามารถหักเงินได้รายเดือนส่งสหกรณ์ได ้

(2)   ผู้ขอกูร้ายนี้ ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจ า 

 

 

 (ลงลายมือช่ือ) ........................................................................ ผู้ให้ค ารับรอง 

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

ต าแหน่ง ........................................................................   

วันท่ี ........................................................................   
 

หมำยเหตุ  1.   ผู้บังคับบัญชาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินสาขา  ผู้อ านวยการส านัก   
      ผู้อ านวยการกอง  เท่านั้น 
2. ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด  เจ้าพนักงานท่ีดินสาขา ผู้อ านวยการ 
      ส านัก  ผู้อ านวยการกอง  ให้ลงลายมือช่ือรับรองตนเอง 

 
/  (รายการ... 
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(รำยกำรต่อไปนี้  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ ำนวนเงินกู้…………………………….บำท 

เงินได้รายเดือน 
(บาท) 

เงินค่าหุ้น 
(บาท) 

จ ากัด 
วงเงินกู้ (บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้ 
คงเหลือ (บาท) สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉนิ รวม 

 
 

      

                

บันทึกกำรวินิจฉัย 
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู้สามัญในการประชุม   
ครั้งท่ี…………..........วันท่ี………………………………………………… 
ลงมต ิ
          อนุมัติจ ำนวน…….……..…….….…………….…….บำท 
         ส่งงวดละ…..…………./…...….../…..…….….งวดสดุท้าย 

 
                   .………………………………  เลขานุการ 

 

เสนอ  คณะกรรมการด าเนินการ 
         ในการประชุม  ครั้งท่ี…………….…….………………..…. 
วันท่ี………………………………………………….………….…………… 

  อนุมัติให้กู้ได้      
  ไม่อนุมัติ     

 
                   .………………………………  เลขานุการ 

ค ำเตือน 
โปรดอ่ำนค ำเตือนและกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนถูกต้อง 

1.  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้ด้วยลายมือช่ือตนเองหรือพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วน 
2.  ต้องจัดท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ จ านวน 2 ชุด และหนังสือค้ าประกันมาพร้อมค าขอกู้ 
3.   ต้องแนบส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวข้าราชการ 

ที่ยังไม่หมดอายุของผู้กู้และผู้ค้ าประกันซึ่งเจ้าของบัตรเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง พร้อมกับ ลงวัน เดือน ปี   
ที่รับรอง 

4.  ต้องแนบสลิปเงินเดือน ๆ สุดท้าย และสลิปแจ้งหนี้กรณีมีบัตรเครดิต (ถ้ามี) ในกรณีที่สหกรณ์ตรวจสอบแล้ว
 ปรำกฏว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง สหกรณ์อำจก ำหนดมำตรกำรทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ และระงับกำรกู้ตำม
 ระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด   
5.     พยานในหนังสือกู้  ต้องเป็นข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์  (ต้องไม่เป็นคู่สมรสหรือมีส่วนได้ 
       ส่วนเสียในการกู้เงิน) 
6.  พยำนในหนังสือค้ ำประกัน ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ าประกันซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย 1 คน   

และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน 
7.  ลายมือช่ือของผู้กู้  และผู้ค้ าประกันในค าขอกู้  หนังสือกู้  หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญและส าเนาบัตร

ประจ าตัวต้องเหมือนกันทุกแห่ง  และเหมือนกับตัวอย่างลายมือช่ือตามหลักฐานที่ทางสหกรณ์เก็บรักษาไว้ 
8.  สมาชิกคนหนึ่ งจะค้ าประกันเงินกู้สามัญ มำกกว่ำสำมคนในเวลาเดียวกันไม่ได้  ข้อความหรือตัวเลขที่มี 

การขีดฆ่า ขูด ลบ ต้องลงลายมือช่ือผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน หรือคู่สมรสแล้วแต่กรณีก ากับไว้ทุกแห่ง 
9.  หนังสือค้ าประกันหากจ านวนเงินกู้ตัวเลขและตัวอักษรมีรอยลบแก้ไข  ขอให้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับ  

รอยลบแก้ไข 
10. วงเงินกู้สามัญเมื่อหักค่าหุ้นสะสมแล้ว มีจ านวนเงินเหลือไม่ถึง 1,000,000 บาท ให้มีจ านวนสมาชิกค้ าประกัน 2 คน 

แต่ถ้าวงเงินกู้สามัญเมื่อหักค่าหุ้นสะสมแล้ว มีจ านวนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้มีจ านวนสมาชิกค้ าประกัน   
3  คน  


























