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เรื่อง

โครงการ “เคหะสุขสรรคโครงการ 9”

เรียน

สมาชิก

สิ่งที่สงมาดวย

25 กุมภาพันธ 2558

1. ขอตกลงตอทายหนังสือกูเงินเคหะสุขสรรคโครงการ 9

จํานวน 1 ฉบับ

2. รายละเอียดเอกสารที่ตองแนบพรอมคําขอกู

จํานวน 1 ฉบับ

ด ว ยคณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ อ อมทรั พ ย ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร จํ า กั ด
(สหกรณ) ไดอนุมัติใหเปดโครงการ “เคหะสุขสรรคโครงการ 9” เพื่อสงเสริมใหสมาชิกมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดย
กําหนดวงเงินกูโครงการนี้จํานวน 500 ลานบาท เริ่มใหบริการสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2558 หรือเมื่อสมาชิกขอกูเต็มวงเงินที่กําหนด รายละเอียดของโครงการ ดังนี้

สหกรณ

1. เปนสัญญาเงินกูพิเศษสัญญาใหม โดยไมสามารถหักกลบลบหนี้เงินกูประเภทอื่น
2. วัตถุประสงคเพื่อการเคหะดังตอไปนี้
2.1 ซื้อที่ดินพรอมบานเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของสมาชิกและครอบครัว
2.2 ซื้ออาคารชุดเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของสมาชิกและครอบครัว
2.3 ไถถอนจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของสมาชิกและครอบครัวจากสถาบันการเงินอื่นที่ไมใช

3. วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 90 % ของราคาซื้อขายที่ดินและบาน แตไมเกิน 5,000,000 บาท
4. งวดการชําระหนี้ไมเกิน 30 ป โดยสมาชิกจะตองชําระหนี้เสร็จสิ้น ณ วันเกษียณ
กรณีสมาชิกประสงคจะสงชําระหนี้เสร็จสิ้นเกินอายุเกษียณ กําหนดใหสงชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นไดไมเกิน
อายุ 65 ป โดยในวั น ที่ เสนอคํ า ขอกู ส มาชิ ก จะต อ งมี ค า หุ น ของตนเองคํ า นวณจนถึ ง วั น เกษี ย ณอายุ ใ นอั ต รา
รอยละ 90 และเมื่อรวมกับวงเงินจํานองอสังหาริมทรัพยในอัตรารอยละหาสิบจะตองครอบคลุมหนี้ ณ วันเกษียณอายุแต
งวดการชําระตองไมเกินระยะเวลา 30 ป
5. อัตราดอกเบี้ย ดังนี้
ปที่ 1 อัตราดอกเบี้ย เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติลบรอยละ 0.50 ตอป (ไมจายเงินเฉลี่ยคืน)
ปที่ 2 อัตราดอกเบี้ย เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติลบรอยละ 0.25 ตอป (ไมจายเงินเฉลี่ยคืน)
ปที่ 3 เปนตนไป อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติของสหกรณ (จายเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีไมสามารถชําระตนเงินและดอกเบี้ยตามงวดรายเดือนที่สหกรณเรียกเก็บ เมื่อสหกรณมีหนังสือ
ติดตามทวงถามจะตองเสียคาใชจายในการติดตามทวงถามครั้งละ 500 บาท และสหกรณขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากที่กําหนดได แตไมเกินอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติของสหกรณ
6. กําหนดงวดชําระหนี้ ใหสมาชิกสงตนเงินและดอกเบี้ยเทา ๆ กันทุกเดือน
7. หลักประกัน
7.1 หลักประกันจํานองแปลงโครงการเปนลําดับแรก ไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน
...ของราคาประเมิน / 7.2 เงินฝากที่มีอยู...
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ทําที่ ...............................................................
วันที่ ..............................................................
ตามที่ ข าพเจา................................................................สมาชิกเลขทะเบี ยน............................
ได ทํ าหนั งสื อกู เงิน พิ เศษเคหะสุ ข สรรค โ ครงการ 9 ฉบั บ ลงวั น ที่ ......................................................................
วัตถุประสงคเพื่อ............................................................................................................ไวกับสหกรณ ออมทรัพย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด (สหกรณ) นั้น
ขอ 1. ข าพเจ าขอยกเลิ กข อความในข อ 3. ของหนั งสื อกู เงิ น ดั งกล าว และข าพเจ ายอมชํ า ระ
ดอกเบี้ยเงินกูใหแกสหกรณโดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ป นับแตวันที่รับเงินกูดังนี้
ปที่ 1 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติตามประกาศของสหกรณลบรอยละ 0.50 ตอป
ปที่ 2 เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูปกติตามประกาศของสหกรณลบรอยละ 0.25 ตอป
และเมื่ อครบกํ าหนดตามระยะเวลาดั งกล าวแล ว ข า พเจ า ยอมชํ า ระดอกเบี้ ย ในอั ต ราปกติ ต าม
ประกาศของสหกรณตอไป หากสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนด ขาพเจายอมชําระ
ดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดขึ้นใหม
ขอ 2. เมื่อสหกรณ ไดอนุมัติเงินกูแลว ขาพเจาสั ญญาวาจะขอรับ เงินกูภายในกําหนด 3 เดือ น
นับแตวันที่ไดรับอนุมัติเงินกูดังกลาว หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลวใหถือวาเงินกูนี้เปนอันยกเลิกทันที
ขอ 3. ถาข าพเจ ามี ความประสงคจะชํ าระหนี้ ให เสร็จสิ้ นและขอไถ ถอนหลั กทรัพยที่จํานองเป น
ประกันภายในกําหนด 2 ป นับแตวันที่รับเงินกู ขาพเจายินยอมเสียคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1 ของวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติตามหนังสือกูเงินนี้
ขอ 4. หากข าพเจ าผิ ดสั ญญาข อใดข อหนึ่ งและสหกรณ ได มี หนั งสื อแจ งเตื อนหรื อทวงถามให
ชําระหนี้ ขาพเจายินยอมเสียคาใชจายในการดําเนินการดังกลาวใหแกสหกรณครั้งละ 500 บาท โดยตกลงใหหักจากเงินได
รายเดือนของขาพเจาได และยอมใหสหกรณปรับอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราปกติตามประกาศของสหกรณ
ขอ 5. ในกรณีที่สหกรณไดดําเนินการตรวจสอบการใชเงินกูและคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
แล วเห็ น ว า ข าพเจ า นํ า เงิ น กู ไ ปใช ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ความมุ งหมายการกู เงิ น หรื อ ไม ต รงตามแบบแปลนที่
คณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบไวแลว ขาพเจายินยอมเสียคาใชจายในการตรวจสอบการใชเงินกูดังกลาว
ใหแกสหกรณตามที่จายจริง และยอมใหสหกรณปรับอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราปกติตามประกาศของสหกรณนับแต
วันที่รับเงินกูเปนตนไป
ขาพเจาขอใหถือวาขอตกลงฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือกูเงินฉบับดังกลาวขางตน
ลงชื่อ..............................................................................ผูกู
(................................................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(..........................................................................)
ตําแหนง.................................................................

ลงชื่อ..................................................................พยาน
(........................................................................)
ตําแหนง....................................................................
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