
 
 

                                                                                      
 
 
 

 

ค ำขอกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต  ำเพื อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 

 

          เขยีนที่...................................................................... 
                                                                   วันท่ี.......................................................................... 

 

เรียน   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที ดิน  จ ำกัด 

         ข้อ  1.  ข้าพเจ้า..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................

อายุ...................ปี รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง............................................................................................................. 

ส านัก/กอง/ส านักงานที่ดิน.....................................................................................................................................................

หรือได้ช่วยราชการอยู่ที่............. .............................................................เงินได้รายเดือน............................... .........บาท  

ปัจจุบันถูกหัก (นอกจากหักช าระหนี้และค่าหุ้นของสหกรณ์)    ภาษี...................บาท    ก.บ.ข..............................บาท 

โดยข้ำพเจ้ำได้แนบสลิปเงินเดือน ๆ สุดท้ำย และยินยอมให้เจ้ำหน้ำที ผู้ส่งเงินของส่วนรำชกำรที ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่เปิดเผย

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ และเงินอื นใด ของข้ำพเจ้ำต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที ดิน จ ำกัด  

  ธนาคาร ........................................บาท    อื่นๆ ........................................................................................................... 

เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................................ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่..................................

หมู่ที่........................ตรอก/ซอย...................................................ถนน............................................................................... 

ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................................... 

โทรศัพท์ (ท่ีสามารถติดต่อได้)....................................................................   

        ข้อ  2.  สถำนภำพของผู้กู้ 

                       โสด       หย่า       ม่าย      

                       มีคู่สมรส ช่ือ..............................................................................................................อายุ............... ปี  

อาชีพ...............................................................สถานที่ท างาน.................................................................................................. 

ต าแหน่ง.................................................................................................รายได้ปัจจุบันต่อเดือน...........................................บาท   

มีบุตรในอุปการะจ านวน........................คน  

        ข้อ  3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสหกรณ์ จ านวน 

.....................................................บาท (..................................................................................................) และข้าพเจ้า      

ขอใหส้หกรณ์จ่ายเงินกู้เข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์  ธนาคาร..........................................สาขา...................................................  

บัญชีเลขท่ี.....................................................................................โดยข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนเงินจำกเงินกู้

ที ข้ำพเจ้ำได้รับ (สหกรณ์จะโอนเงินกู้ให้เฉพำะธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรออมสิน เท่ำนั้น)  

        ข้อ  4.  ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกัน  คือ   

  90 % ของมูลค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  จ านวน.........................................................บาท  หรือ       

 นาย/นาง/น.ส.................................................................เลขทะเบียนท่ี.........................เป็นผู้ค้ าประกัน 

 นาย/นาง/น.ส.................................................................เลขทะเบียนท่ี.........................เป็นผู้ค้ าประกัน 
                        

 

(ลงช่ือ)  .........................................................  ผู้กู ้
 

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

 

 

รับวันท่ี................................... 
เลขท่ี...................................... 
................................................
........................................ 
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บันทึกกำรวินิจฉัย 
 

วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู้ 
 

ในการประชุม  ครั้งท่ี ............../................ วันท่ี...........................................................ลงมต ิ
 

อนุมัติจ านวน ...................................... บาท ส่งงวดละ......................../................/...................... งวดสดุท้าย 
 
 

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

 

เอกสำรประกอบ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้กู้ และคู่สมรส โดยเจ้าของบัตรเป็นผู้ลงนามรับรอง รวมทั้งสลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบัน หรือ 

     สัญญาจ้าง (กรณีสมาชิกสมทบ) หรือ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย เพื อช ำระหนี้เงินกู้ตำมแบบ 
      ที ธนำคำรกรุงไทยก ำหนด และต้องได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนใหญ่ก่อน (กรณีสมำชิกที ไม่มีเงินเดือนให้หัก ณ ที จ่ำย) 
    และส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้กู้ (ในกรณีที สหกรณ์ตรวจสอบแล้วปรำกฏว่ำข้อมูลไม่ถูกต้อง สหกรณ์อำจ 
    ก ำหนดมำตรกำรทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ และระงับกำรกู้ตำมระยะเวลำที คณะกรรมกำรก ำหนด) 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ค้ าประกัน และพยานในหนังสือค้ าประกันต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ค้ าประกัน 

ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้าฝ่าย 1 คน และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 1 คน (ส านักงานเดียวกันกับผู้ค้ าประกัน)  
      

 

 
ค ำรับรองและควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของผู้ขอกู้ 

                

 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรูเ้หน็และตามที่ไดส้อบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับผู้ขอกู้รายนี้ ดังนี ้

(1)  ขอรับรองว่าถ้าให้เงินกู้แก่ผู้ขอกู้รายนี้แล้ว จะสามารถหักเงินไดร้ายเดือนส่งสหกรณ์ฯ ได ้

(2)  ผู้ขอกู้รายนี้ ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผดิวินัย หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจ า 

   

   

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

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

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

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

 

หมำยเหตุ       1. ผู้บังคับบัญชาด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานท่ีดินจงัหวัด เจ้าพนักงานท่ีดินสาขา ผู้อ านวยการส านัก

            ผู้อ านวยการกอง  เท่านั้น  

        2. ถ้าผู้ขอกู้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด เจ้าพนักงานท่ีดินสาขา ผู้อ านวยการ 

            ส านัก  ผู้อ านวยการกอง  ให้ลงลายมือช่ือรับรองตนเอง 



 
  

 
 

 
 
 

หนังสือกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต  ำเพื อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
 

 ที่...................../.................... 
 

                                                                   วันท่ี........................................................................... 
 
 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที ดิน จ ำกัด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง 

กับนาย/นาง/น.ส....................................................................................อาย.ุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................... 

ต าแหน่ง.................................................... สังกัดกอง/ส านัก/ส านักงานที่ดิน..........................................................................

เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่……………………………..…….….....

หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.........................................

อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.........................................................โทร................................................. 

ซึ่งต่อไปนี้เรียกวา่  “ผู้กู้”  อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดงัต่อไปนี ้

 ข้อ  1.   ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจ านวน.................................บาท (..................................................................) 

และผู้กู้ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนี้ในวันท าหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว 

 ข้อ 2. ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)................................

บาทโดยยินยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) รวม (ตัวอักษร)..........................งวด เว้นแต่งวด

สุดท้ายทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจ าเดือน..........................................................เป็นต้นไป โดยตกลงช าระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ ในวันจ่าย

เงินเดือน ไปจนกว่าจะครบตามจ านวนหนี้                    

 ข้อ 3. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามหนังสือนี้  ผู้กู้ได้จัดให ้

                   90 % ของมูลค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  จ านวน.........................................................บาท หรือ  

   นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนท่ี............................. 

       นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนท่ี............................. 

 ค้ าประกันการกู้ยืมเงินตามหนังสือนี้ 

 ข้อ 4. ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปจากสถานที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบถึงสถานที่อยู่ใหม่  

ภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีผู้กู้ย้ายสถานท่ีอยู่ 

 ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามหนังสือไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิก และเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระเงินต้น 

และดอกเบี้ยที่ค้างช าระคืนให้แก่สหกรณ์ทันที  และผู้กู้ยินยอมช าระค่าเสียหายต่างๆ ในการเรียกร้องทวงถามรวมทั้ง

ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องทั้งสิ้นให้แก่สหกรณ์อีกด้วย 

 ข้อ  6.   ตราบใดที่ผู้กู้มีหนี้อยู่กับสหกรณ ์เมื่อผู้กู้ผดินัดช าระหนี้ และได้ขาดจากสมาชิกภาพ ผู้กู้ยินยอมให้น าค่าหุ้น 

เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใด ท่ีผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ 

และให้ถือข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของผู้กู้ท่ีจะหักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอ านาจด าเนินการ 
 
 

             /  หนังสือน้ี… 
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 หนังสือนี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว 
และเห็นว่าถูกต้องตามเจตนา จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
            

 .................................................... ผู้กู ้  .................................................... ผู้ให้กู้ 
 (..................................................)              (..................................................)  
   ต าแหน่ง ....................................................  
      
 .................................................... พยาน  .................................................... พยาน 
 (..................................................)              (..................................................)  

ต าแหน่ง ....................................................  ต าแหน่ง ....................................................  
สังกัด ....................................................     

เลขทะเบยีนสมาชิก ....................................................     
                              
                           
   

กรณีไม่มีคู่สมรส      โปรดระบุ        โสด        หย่า        ม่าย 
                                            
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
 

    เขยีนที่...................................................................... 
 

                                                                   วันท่ี........................................................................... 
 
                    ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.........................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส...............................................................................................................(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า
กู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้ 
และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 
   .......................................................  คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม     
 

   (.....................................................)  
 
   .......................................................  ผู้กู ้    
 

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



 
  

 
 

 
 
 

หนังสือกู้เงินโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต  ำเพื อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 
 

 ที่...................../.................... 
 

                                                                   วันท่ี........................................................................... 
 
 หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นระหว่าง  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที ดิน จ ำกัด  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง 

กับนาย/นาง/น.ส....................................................................................อาย.ุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................... 

ต าแหน่ง.................................................... สังกัดกอง/ส านัก/ส านักงานที่ดิน..........................................................................

เลขประจ าตัวประชาชน.................................................................ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่……………………………..…….….....

หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.........................................

อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.........................................................โทร................................................. 

ซึ่งต่อไปนี้เรียกวา่  “ผู้กู้”  อีกฝ่ายหนึ่ง  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดงัต่อไปนี ้

 ข้อ  1.   ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจ านวน.................................บาท (..................................................................) 

และผู้กู้ได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนี้ในวันท าหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว 

 ข้อ 2. ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)................................

บาทโดยยินยอมจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) รวม (ตัวอักษร)..........................งวด เว้นแต่งวด

สุดท้ายทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจ าเดือน..........................................................เป็นต้นไป โดยตกลงช าระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ ในวันจ่าย

เงินเดือน ไปจนกว่าจะครบตามจ านวนหนี้                    

 ข้อ 3. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามหนังสือนี้  ผู้กู้ได้จัดให ้

                   90 % ของมูลค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  จ านวน.........................................................บาท หรือ  

   นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนท่ี............................. 

       นาย/นาง/น.ส....................................................................................เลขทะเบียนท่ี............................. 

 ค้ าประกันการกู้ยืมเงินตามหนังสือนี้ 

 ข้อ 4. ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่อยู่ไปจากสถานที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบถึงสถานที่อยู่ใหม่  

ภายใน  15  วัน  นับแต่วันท่ีผู้กู้ย้ายสถานท่ีอยู่ 

 ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามหนังสือไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิก และเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระเงินต้น 

และดอกเบี้ยที่ค้างช าระคืนให้แก่สหกรณ์ทันที  และผู้กู้ยินยอมช าระค่าเสียหายต่างๆ ในการเรียกร้องทวงถามรวมทั้ง

ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมในการฟ้องร้องทั้งสิ้นให้แก่สหกรณ์อีกด้วย 

 ข้อ  6.   ตราบใดที่ผู้กู้มีหนี้อยู่กับสหกรณ ์เมื่อผู้กู้ผดินัดช าระหนี้ และได้ขาดจากสมาชิกภาพ ผู้กู้ยินยอมให้น าค่าหุ้น 

เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใด ท่ีผู้กู้ได้รับไปหักกลบลบหนี้ที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ได้ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ 

และให้ถือข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของผู้กู้ท่ีจะหักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอ านาจด าเนินการ 
 
 

             /  หนังสือน้ี… 
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 หนังสือนี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว 
และเห็นว่าถูกต้องตามเจตนา จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
            

 .................................................... ผู้กู ้  .................................................... ผู้ให้กู้ 
 (..................................................)              (..................................................)  
   ต าแหน่ง ....................................................  
      
 .................................................... พยาน  .................................................... พยาน 
 (..................................................)              (..................................................)  

ต าแหน่ง ....................................................  ต าแหน่ง ....................................................  
สังกัด ....................................................     

เลขทะเบยีนสมาชิก ....................................................     
                              
                           
   

กรณีไม่มีคู่สมรส      โปรดระบุ        โสด        หย่า        ม่าย 
                                            
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
 

    เขยีนที่...................................................................... 
 

                                                                   วันท่ี........................................................................... 
 
                    ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.........................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา
ของ นาย/นาง/น.ส...............................................................................................................(ผู้กู้) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า
กู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้ 
และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 
   .......................................................  คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม     
 

   (.....................................................)  
 
   .......................................................  ผู้กู ้    
 

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

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
หนังสือค้ ำประกันโครงกำรกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต  ำเพื อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต 

 

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

 ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ.......................ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์    

กรมที่ดิน จ ากัด เลขทะเบียนที่.............................รับราชการหรือท างานในต าแหน่ง................................................................

สังกัด...............................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…………..….......ถนน................................................

ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด.....................................................

โทรศัพท์.................................................เลขประจ าตวัประชาชน เลขท่ี........................................................................(13 หลัก) 

ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันจะใช้ค าว่า “สหกรณ์”   

เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1.  ตามที่สหกรณ์ได้ตกลงให้ (ผู้กู้) .........................................................................................................................

กู้เงินไป เป็นจ านวนเงิน..........................................บาท (............................................................................................................) 

ตามหนังสือกู้เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่............/............ลงวันที่.....................................  

และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้จ านวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณแ์ห่งหนี้นั้นด้วย  ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ 

อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวในหนังสือกู้ เงินโครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ าเพื่อเสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิตโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินและค่าสินไหมทดแทน 

ตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ช าระครบถ้วนแล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้สหกรณ์แทนผู้กู้ 

หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ 

โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์  

 ข้อ  2.  ถ้าสหกรณ์ผ่อนเวลาการช าระหนี้ให้แก่ผู้กู้  จะแจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบและให้ความยินยอมทุกครั้ง 

         ข้อ  3.  ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้าผู้กู้มีสัญญาเงินกู้อื่นอยู่ก่อนสัญญานี้แล้ว การน าค่าหุ้นมาช าระหนี้เงินกู้ต้องเป็นไป

ตามระเบียบสหกรณ์ 

 ข้อ  4.  ข้าพเจ้าสัญญาว่า หากย้ายที่อยู่จากภูมิล าเนาดังกล่าวข้างต้นในหนังสือค้ าประกันนี้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้ง  

ให้สหกรณ์ทราบโดยทันที มิฉะนั้นข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีสหกรณ์อาจได้รับจากการละเลยไม่แจ้ง

การย้ายที่อยู่ใหม่ดังกล่าวตามข้อนี้ด้วย 

 ข้อ  5.  ในกรณีที ผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำย 

หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในประเทศไทย โดยผู้กู้ไปจำกถิ นที อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิล ำเนำ โดยไม่แจ้ง  

ให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ ำประกันช ำระหนี้ตำมสัญญำกู้นั้นได้ทันที 

 

 

/ ข้อ 6... 
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 ข้อ 6.  หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามหนังสือค้ าประกันนี้  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ 
ฟ้องคดีได้ที่ศาลซึ่งมีเขตอ านาจในพ้ืนท่ีซึ่งเป็นท่ีตั้งส านักงานสหกรณ์  

 หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว้  ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ เข้าใจข้อความในหนังสือนี้ โดยตลอดแล้ว  
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

 

                .................................................................  ผูค้้ าประกนั 
 

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

                                                  

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

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

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

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

เลขทะเบยีนสมาชิก................................................                  เลขทะเบียนสมาชิก.................................................. 
              

 
 

กรณีไม่มีคู่สมรส       โปรดระบุ        โสด        หย่า        ม่าย 
 

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ให้ใช้เฉพำะกรณีผู้ค้ ำประกันมีคู่สมรส) 

 
    เขียนที่...................................................................... 

 
 

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

                    ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.....................................................................................................เป็นสามี/ภรรยา   
ของ นาย/นาง/น.ส.............................................................................................(ผู้ค้ าประกัน) ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า

เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้โครงการกู้ยืมเงินดอกเบี้ยต่ าเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จ ากัด  
ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 
 

  .......................................................  คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม     
 

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

 .......................................................  ผู้ค้ าประกัน     
 

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


