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ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยมื เงินและการชาระคืนเงินกู้
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การให้ กู้ ยื ม เงิ น
และการชาระคืนเงินกู้ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้านเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในข้อ 23 และข้ อ 24 ของระเบีย บกรมการจัด หางานว่าด้ว ย
การบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงาน
ไปทาที่บ้าน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชาระคืนเงินกู้ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
“กรม” หมายความว่า กรมการจัดหางาน
ข้อ 4 ผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากกองทุนให้ยื่นคาขอ
ตามแบบ กรบ. 1 ท้ายประกาศนี้ และเมื่อได้รับอนุมัติให้กู้ยืม ผู้รับงานไปทาที่บ้านจะต้องทาสัญญา
กับกรมโดยมีเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและการค้าประกันตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
การยื่น คาขอและการทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้กระทา ณ สานักงานจัด หางานจังหวัด
หรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทางานของผู้รับงาน
ไปทาที่บ้าน
ข้อ 5 กรณีผู้กู้เป็นบุคคลสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกินห้าหมื่นบาท
และภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในประกาศนี้
กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคลสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนได้ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกินสามแสนบาท
และภายใต้เงื่อนไขที่กาหนดในประกาศนี้
ข้อ 6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของกองทุนคิดในอัตราร้อยละสามต่อปี
การกู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ที่ ไ ด้ จั ด ท าสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น ขึ้ น ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศฉบั บ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
และกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงกว่าหรือต่ากว่าที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 7 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับ กรณีไม่ชาระหนี้เงินกู้ยืมของกองทุนตามกาหนดคิดเพิ่ม
ในอัตราร้อยละสองต่อปี
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ข้อ 8 การชาระหนี้เงินกู้ให้มีระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) กู้เงินไม่เกินห้าหมื่นบาท กาหนดชาระเงินคืนภายในสองปี
(๒) กู้เงินเกินกว่าห้าหมื่นบาทแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท กาหนดชาระเงินคืนภายในสี่ปี
(3) กู้เงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินสามแสนบาท กาหนดชาระเงินคืนภายในห้าปี
(4) ให้มีระยะเวลาปลอดการชาระเงินต้นได้ไม่เกินสี่งวด ตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่สี่
ในกรณีที่ผู้กู้ไม่อาจชาระหนี้เงินกู้ได้ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ
พิจารณากาหนดการชาระคืนให้แก่ผู้กู้จนแล้วเสร็จเป็นกรณีไป
ข้อ 9 ในกรณีผู้กู้ผิดนัด ชาระหนี้ต้นเงินงวดใดงวดหนึ่งให้คิดดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7 นับแต่วันผิดนัดชาระหนี้จนกว่าจะชาระหนี้ในส่วนที่ผิดนัดเสร็จสิ้น
หากผู้กู้ผิด นั ด ชาระดอกเบี้ยในระหว่างระยะเวลาปลอดการชาระหนี้เงินต้นให้คิด ดอกเบี้ย
หรือเบี้ยปรับตามที่กาหนดไว้ในข้อ 7 จากต้นเงินคงเป็นหนี้ทั้งจานวน นับแต่วันผิดนัดชาระหนี้จนกว่า
จะชาระหนี้ในส่วนที่ผิดนัดเสร็จสิ้น
ข้อ 10 ในกรณีผู้กู้เป็นบุคคล จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) มีผลการดาเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทาที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงาน
ไปทาที่บ้านจากผู้จ้างงาน
(3) มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่าห้าพันบาท
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เคยเป็นผู้ถูกดาเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดาเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน
ข้อ 11 ในกรณีผู้กู้เป็นบุคคล จะต้องจัดให้มีผู้ค้าประกันซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และ
(2) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
(3) เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ปกครองท้องที่ระดับกานัน
หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือ
(4) เป็นพนักงานบริษัทซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ากว่าเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ข้อ 12 การค้าประกันกรณีผู้กู้เป็นบุคคล มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) วงเงินกู้ไม่เกินสองหมื่นบาท ให้มีผู้ค้าประกันหนึ่งคน
(2) วงเงินกู้เกินกว่าสองหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้มีผู้ค้าประกันสองคน
ข้อ 13 ในกรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคล ต้องมีผู้กู้ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่าห้าคน
และจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
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(2) มีผลการดาเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทาที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงาน
ไปทาที่บ้านจากผู้จ้างงาน
(3) มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท
(4) ไม่เคยเป็นผู้ถูกดาเนินคดีหรืออยู่ในระหว่างดาเนินคดีเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุน
ข้อ 14 การกู้ยืมเงินจากกองทุนกรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคล มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) วงเงินกู้ไม่เกินสองแสนบาท ผู้กู้ต้องมีสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันจานวนห้าคน
(2) วงเงินกู้ไม่เกินสามแสนบาท ผู้กู้ต้องมีสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ข้อ 15 การจั ด ท าสั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ให้ ใ ช้ ต ามแบบ กรบ. 2 แบบ กรบ. 2 ก
แบบ กรบ. 3 หรือแบบ กรบ. 3 ก ท้ายประกาศนี้ แล้วแต่กรณี
ข้อ 16 การค้าประกันตามข้อ 12 ให้ใช้สัญญาค้าประกันตามแบบ กรบ. 4 ท้ายประกาศนี้
ข้อ 17 เอกสารและหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงินกองทุน
(1) บั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ บั ต รประจ าตั ว อื่ น ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ออกให้ ข องผู้ กู้
และคู่สมรส แล้วแต่กรณี
(2) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้ค้าประกัน
และคู่สมรส (กรณีผู้กู้เป็นบุคคล)
(3) ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
(4) ทะเบียนบ้านของผู้ค้าประกัน และคู่สมรส (กรณีผู้กู้เป็นบุคคล)
(5) โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการของผู้กู้
(6) แผนที่ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทางานของผู้กู้และผู้ค้าประกัน
(7) หลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทาที่บ้าน
(8) หนังสือยินยอมของคู่สมรสหรือหนังสือมอบอานาจของสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ จั ด ท าส าเนาเอกสารตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ ว แต่ ก รณี ขึ้ น เอง
เพื่อประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุน
ข้อ 18 ในกรณีผู้กู้เงิน กองทุนได้รับความเสียหายจากภั ยธรรมชาติหรือมีเหตุอันสมควร
ทาให้ไม่อาจชาระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน ผู้กู้อาจร้องขอต่ออธิบดี
กรมการจัด หางานพร้อมยื่น เอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงความเสียหายที่เกิด จากภัยธรรมชาติหรือ
เหตุอันสมควร เพื่อขอพักการชาระหนี้โดยไม่คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับได้ไม่เกินหกเดือน โดยให้
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ผู้ค้าประกันตกลงด้วยในการพักการชาระหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ ระยะเวลาในการพักชาระหนี้จะไม่ถูกนับรวม
เข้ากับระยะเวลาการชาระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
เหตุอันสมควรตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 19 การยื่นคาขอพักชาระหนี้ให้กระทา ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสานักงาน
จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทางานของผู้รับงานไปทาที่บ้าน
ภายในกาหนด ดังต่อไปนี้
(1) กรณีผู้กู้ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ให้ผู้กู้ยื่นคาขอพักการชาระหนี้ตามแบบ
กรบ. 4/1 ท้ า ยประกาศนี้ ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ภั ย ธรรมชาติ สิ้ น สุ ด ลงตามประกาศของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือประกาศจังหวัด
(2) กรณีผู้กู้มีเหตุอันสมควร ให้ผู้กู้ยื่นคาขอพักชาระหนีต้ ามแบบ กรบ. 4/2 ท้ายประกาศนี้
ก่อนสิ้นสุดสัญญาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน
ข้อ 20 ให้ ผู้กู้เงินกองทุนที่ได้รับอนุมัติให้พักชาระหนี้ตามข้อ 18 จัด ทาบันทึกแนบท้าย
สั ญ ญากู้ ยื ม เงิ น โดยยื่ น เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากภั ย ธร รมชาติ ห รื อ
เหตุอันสมควร ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดหรือสานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10
ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสถานที่ทางานของผู้รับงานไปทาที่บ้านภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
ให้พักชาระหนี้ และให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน
ข้อ 21 วงเงินกู้ยืมตามข้อ 5 และอัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามข้อ 6
ไม่ใช้บังคับกับวงเงิน กู้ยืมของผู้รับงานไปทาที่บ้านที่ได้รับอนุมัติคาขอกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขและอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของกองทุนตั้งแต่งวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสอง ในประกาศ
คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชาระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อ 22 ผู้กู้เงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกั บการให้กู้ยืมเงินและการชาระคืนเงินกู้ ลงวันที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชาระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ลงวัน ที่ 6 ธัน วาคม พ.ศ. 2562 อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้กู้เงินกองทุน
ตามประกาศนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข้อ 23 บรรดาคาขอที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชาระคืนเงินกู้ ลงวันที่
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินและการชาระคืนเงินกู้ (ฉบับที่ 2)
ลงวั น ที่ 6 ธั น วาคม พ.ศ. 2562 ก่ อ นวั น ที่ ป ระกาศนี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น ค าขอที่ ไ ด้ ยื่ น ไว้
ตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน
ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รบั งานไปทาที่บา้ น

แบบ กรบ. ๑
เลขรับที่.........................................
วันที่...............................................

แบบคําขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รบั งานไปทําที่บา้ น
เขียนที่................................................
วันที่.......เดือน..................พ.ศ. ..........
คําขอกู้ เลขที่ .................../....................
๑. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน/
ผู้นํากลุ่ ม ผู้รับงานไปทํ าที่ บ้าน บั ตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................................................
สัญชาติ...............ศาสนา...................สถานที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่.......ตรอก/ซอย.....................................
ถนน........................................แขวง/ตําบล.............................................เขต/อําเภอ............................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์มือถือ................................................
สถานที่ทํางานเลขที่...............................หมู่ที่...............................ซอย.............................................................
ถนน........................................แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.......................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...........................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ........................................................................................
๒. ประเภท/งานที่รับไปทําที่บ้าน...........................................................................................................
๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน
รายบุคคล
กลุ่มบุคคล
จํานวน.........................................บาท (........................................................................) เพื่อ
นําไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในการผลิต
นําไปใช้ขยายการผลิต
๔. หลักประกันเงินกู้ บุคคลค้ําประกัน จํานวน..................คน
5. ภาระหนี้สนิ หรือประวัติการล้มละลาย...............................................................................................
6. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้กู้ และคู่สมรส
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้ค้ําประกัน
และคู่สมรส (กรณีผู้กู้เป็นบุคคล)
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกันและคู่สมรส (กรณีผู้กู้เป็นบุคคล)
โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการของผู้กู้
แผนทีท่ ี่อยู่อาศัยหรือสถานทีท่ ํางานของผู้กู้และผู้ค้ําประกัน
สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
หนังสือยินยอมของคู่สมรสหรือหนังสือมอบอํานาจของสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)

๒
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ยื่นคําขอ
(..................................................)

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ยื่นคําขอ
(.................................................)

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ยื่นคําขอ
(..................................................)
_______________________________________________________________________________
เฉพาะเจ้าหน้าที่
การพิจารณาคําขอ
๑. ความเห็นของเจ้าหน้าที่
เอกสารหลักฐานครบถ้วน
ความเห็น.........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
เห็นควร
อนุมัติให้กู้ยืมเงินตามคําขอ จํานวน.................................บาท
ไม่อนุมัติให้กู้ยมื เงินตามคําร้องขอฯ เหตุผลเนื่องจาก......................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลงลายมือชื่อ.......................................... เจ้าหน้าที่
(..........................................)
วันที่........................................................

ลงลายมือชื่อ...................................................................
(.................................................................)
ตําแหน่ง จัดหางานจังหวัด......................................../
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่...........
วันที่.......................................................

๒. ความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคําร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน
อนุมัติเงินกู้
ไม่อนุมัติเงินกู้ เหตุผล......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อ........................................................
(........................................................)
ประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คําร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน

แบบ กรบ. ๒
สัญญากูย้ ืมเงินกองทุนเพื่อผู้รบั งานไปทําทีบ่ า้ น
(บุคคล)
เขียนที่……………………………...…………………………
วันที่..…......เดือน…...………..….......พ.ศ. …...……..
สัญญากู้เลขที…่ ......………/…....………
สั ญ ญานี้ ทํ าขึ้ น ระหว่ าง กรมการจั ด หางาน โดย....................…………………….…………………..
ตําแหน่ง........................................................................ผู้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการจัดหางานตามคําสั่ง
กรมการจัดหางานที่ ................/.............. ลงวันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ .............................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................วันออกบัตร...........................บัตรหมดอายุ......................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.....................ถนน..........................แขวง/ตําบล.............................
เขต/อําเภอ..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ..................................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า“ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทําหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ให้ไว้แก่กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านเพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านจากผู้ให้กู้เป็นเงิน
จํานวน.............................บาท (....................................................................................) เพื่อนําไปใช้ดําเนินการ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
กํ าหนดระยะเวลาในการชํ าระหนี้ ...................ปี ระยะเวลาปลอดการชํ าระหนี้ เงิ น ต้ น ......................... งวด
โดยผู้กู้ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้วในวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......................
ข้อ ๒ ผู้กู้ ต กลงชํ าระดอกเบี้ ยให้ กับ ผู้ให้ กู้ในอัตราร้อ ยละ ๓ ต่ อปี โดยเริ่ม คิ ดดอกเบี้ ยนั บ แต่
วันถัดจากวันรับเงินจนถึงวันที่การชําระหนี้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ผู้กู้ยินยอมให้อธิบดีกรมการจัดหางานปรับอัตราดอกเบี้ย
ได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น เพื่ อ ผู้ รั บ งานไปทํ า ที่ บ้ า นประกาศกํ า หนด แต่ ไม่ เกิ น อั ต รา
ที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๓ ผู้กู้ตกลงชําระคืนหนี้เงินกู้ตามข้อ ๑ เป็นรายงวด มีกําหนดจํานวน...................งวด โดยผู้ให้กู้
ตกลงให้ผู้กู้ปลอดชําระคืนหนี้เงินต้นงวดที่ ๑ ถึงงวดที่......และผู้กู้ตกลงยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ ๒
ของจํานวนเงินต้น โดยคิดดอกเบี้ยเป็นเงินงวดละ......................บาท (................................................................)
เริ่มชําระดอกเบี้ยงวดที่ ๑ วันที่............เดือน.........................................พ.ศ. .......................จนถึงงวดสุดท้าย
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ผู้กู้ตกลงชําระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน งวดละ...............บาท (................................................)
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ ๒ ของจํานวนเงินต้นที่คงค้างชําระ โดยผู้กู้ตกลงชําระภายในวันที่.......................
ของทุกเดือน เริ่มชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว ตั้งแต่งวดที่................ในวันที่..........เดือน...........................
พ.ศ. .................และชําระงวดสุดท้ายภายในวันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ...............โดยผู้กู้จะนําเงิน
ไปชําระคืนให้ผู้ให้กู้เป็นเงินสด ตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด.........................................
หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่.......หรือนําใบแจ้งการชําระเงิน (Bill payment) ที่ได้รับจาก
สํานักงานจัดหางานจังหวัด ........................................./สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่...................
ไปชําระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

-๒ข้อ ๔ ผู้กู้จะชําระคื นหนี้เงินกู้แก่ผู้ให้กู้มากกว่าจํานวนเงินในแต่ละงวดหรือก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้ตามข้อ ๑ ก็ได้ โดยดอกเบี้ยจะลดลงตามส่วนของเงินต้น
ข้อ ๕ เมื่อถึงกําหนดเวลาชําระหนี้เงินกู้ตามข้อ ๓ หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งหรือ
ชําระหนี้ไม่ครบจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ให้กู้อาจบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้กู้ให้ชําระหนี้เงินกู้
พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชําระดังกล่าว และผู้กู้ยินยอมชําระดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี
(สําหรับงวดระยะเวลาปลอดการชําระเงินต้นผู้กู้ยินยอมชําระดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 2
ของต้นเงิน) รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๕ ต่อปี ให้ครบถ้วนภายใน.............วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าว เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้ว หากผู้กู้ไม่ชําระหนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้
ที่เหลืออยู่ทั้งหมดคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ผู้กู้ชําระเสร็จสิ้น
ข้อ 6 ในระหว่างที่ผู้กู้ยังเป็นหนี้เงินที่กู้ยืมตามสัญญานี้อยู่ ผู้กู้ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
เข้าตรวจสอบกิจการ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีต่างๆ ของผู้กู้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ คําสั่ง และคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน หากผู้กู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามผู้ให้กู้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที
ข้อ 7 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้กู้ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชําระเงินต้นที่เหลืออยู่
พร้อมทั้งเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี นับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้กู้ชําระหนี้เสร็จสิ้น
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา ผู้กู้ต้องชําระหนี้เงินกู้ที่ค้างชําระพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดทันที
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามเพื่อบังคับให้ชําระหนี้
ข้อ 9 ในกรณีผู้กู้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านทราบ
เป็นหนังสือโดยทันที ถ้ามิได้แจ้งให้ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้กู้
ยังคงมีภูมิลําเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ..................................................ผู้ให้กู้
(.................................................)

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด
สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

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

หย่า

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

แบบ กรบ. ๒ ก
สัญญากูย้ ืมเงินกองทุนเพื่อผู้รบั งานไปทําทีบ่ า้ น
(กลุ่มบุคคล)
เขียนที่……………………………...…………………………
วันที่..…......เดือน…...………..….......พ.ศ. …...……..
สัญญากู้เลขที…่ ......………/…....………
สัญญานี้ทําขึ้นระหว่าง กรมการจัดหางาน โดย.........................…………………….…………………..
ตําแหน่ง........................................................................ผู้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการจัดหางานตามคําสั่ง
กรมการจัดหางานที่............../................ลงวันที่.........เดือน.......................พ.ศ..........ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ ๑. .........................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ.........................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................
๔. .................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................
๕. .................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................
และตามบัญชีแนบท้ายแบบ กรบ.๒ ก (ถ้ามี)

-๒ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า“ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทําหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ให้ไว้แก่กองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านจากผู้ให้กู้เป็นเงิน
จํานวน.............................บาท (....................................................................................) เพื่อนําไปใช้ดําเนินการ
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
กํ าหนดระยะเวลาในการชํ าระหนี้ ...................ปี ระยะเวลาปลอดการชํ าระหนี้ เงิ น ต้ น ......................... งวด
โดยผู้กู้ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้วในวันที่............เดือน................................พ.ศ. ......................
ข้อ ๒ ผู้กู้ ต กลงชําระดอกเบี้ ยให้ กับ ผู้ให้ กู้ในอัตราร้อ ยละ ๓ ต่ อปี โดยเริ่ม คิ ดดอกเบี้ ยนั บ แต่
วันถัดจากวันรับเงินจนถึงวันที่การชําระหนี้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ผู้กู้ยินยอมให้อธิบดีกรมการจัดหางานปรับอัตราดอกเบี้ย
ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านประกาศกําหนด แต่ไม่เกินอัตราที่ กฎหมาย
กําหนด
ข้อ ๓ ผู้กู้ตกลงชําระคืนหนี้เงินกู้ตามข้อ ๑ เป็นรายงวด มีกําหนดจํานวน...................งวด โดยผู้ให้กู้
ตกลงให้ผู้กู้ปลอดชําระคืนหนี้เงินต้นงวดที่ ๑ ถึงงวดที่......และผู้กู้ตกลงยินยอมชําระดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ ๒
ของจํานวนเงินต้น โดยคิดดอกเบี้ยเป็นเงินงวดละ......................บาท (................................................................)
เริ่มชําระดอกเบี้ยงวดที่ ๑ วันที่............เดือน.........................................พ.ศ. .......................จนถึงงวดสุดท้าย
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ผู้กู้ตกลงชําระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน งวดละ...............บาท (................................................)
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ ๒ ของจํานวนเงินต้นที่คงค้างชําระ โดยผู้กู้ตกลงชําระภายในวันที่.......................
ของทุกเดือน เริ่มชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าว ตั้งแต่งวดที่................ในวันที่..........เดือน...........................
พ.ศ. .................และชําระงวดสุดท้ายภายในวันที่..........เดือน..............................พ.ศ. ...............โดยผู้กู้จะนําเงิน
ไปชําระคืนให้ผู้ให้กู้เป็นเงินสด ตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด.........................................
หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่.......หรือนําใบแจ้งการชําระเงิน (Bill payment) ที่ได้รับจาก
สํานักงานจัดหางานจังหวัด ........................................./สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่...................
ไปชําระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ข้อ ๔ ผู้กู้จะชําระคื นหนี้เงินกู้แก่ผู้ให้กู้มากกว่าจํานวนเงินในแต่ละงวดหรือก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้ตามข้อ ๑ ก็ได้ โดยดอกเบี้ยจะลดลงตามส่วนของเงินต้น
ข้อ ๕ เมื่อถึงกําหนดเวลาชําระหนี้เงินกู้ตามข้อ ๓ หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งหรือ
ชําระหนี้ไม่ครบจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ให้กู้อาจบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้กู้ให้ชําระหนี้เงินกู้
พร้อมดอกเบี้ยที่ค้างชําระดังกล่าว และผู้กู้ยินยอมชําระดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี
(สําหรับงวดระยะเวลาปลอดการชําระเงินต้นผู้กู้ยินยอมชําระดอกเบี้ยผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 2
ของต้นเงิน) รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๕ ต่อปี ให้ครบถ้วนภายใน.............วัน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือบอกกล่าว เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้ว หากผู้กู้ไม่ชําระหนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้
ที่เหลืออยู่ทั้งหมดคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ผู้กู้ชําระเสร็จสิ้น
ข้อ 6 ในระหว่างที่ผู้กู้ยังเป็นหนี้เงินที่กู้ยืมตามสัญญานี้อยู่ ผู้กู้ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
เข้าตรวจสอบกิจการ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีต่างๆ ของผู้กู้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ คําสั่ง และคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน หากผู้กู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามผู้ให้กู้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที

-3ข้อ 7 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้กู้ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชําระเงินต้นที่เหลืออยู่
พร้อมทั้งเรียกดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี นับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้กู้ชําระหนี้เสร็จสิ้น
ข้อ 8 ในกรณีที่ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญา ผู้กู้ต้องชําระหนี้เงินกู้ที่ค้างชําระพร้อมทั้งดอกเบี้ยทั้งหมดทันที
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามเพื่อบังคับให้ชําระหนี้
ข้อ 9 ในกรณีผู้กู้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านทราบ
เป็นหนังสือโดยทันที ถ้ามิได้แจ้งให้ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้กู้
ยังคงมีภูมิลาํ เนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ..................................................ผู้ให้กู้
(.................................................)

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

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

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(.................................................)

หย่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
หย่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

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

บัญชีทา้ ยแบบ กรบ. ๒ ก
๖. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................
๗. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................
๘. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................
๙. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................
๑๐. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................

ใบต่อบัญชีท้ายแบบ กรบ. ๒ ก
ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

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

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
หย่า

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

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

แบบ กรบ. ๓
สัญญากูย้ ืมเงินกองทุนเพื่อผู้รบั งานไปทําทีบ่ า้ น
(สําหรับผูน้ ับถือศาสนาอิสลาม)
(บุคคล)
เขียนที่……………………………...…………………………
วันที่..…......เดือน…...………..….......พ.ศ. …...……..
สัญญากู้เลขที…่ …….…..../…......…….
สั ญ ญานี้ ทํ า ขึ้ น ระหว่ า ง กรมการจั ด หางาน โดย....................…………………….…………………..
ตําแหน่ง........................................................................ผู้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการจัดหางานตามคําสั่ง
กรมการจัดหางานที่....................ลงวันที่ …….. เดือน..........พ.ศ………....ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”
ฝ่ายหนึ่ง กับ ...................................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.................................วันออกบัตร...........................บัตรหมดอายุ..........................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.....................ถนน..........................แขวง/ตําบล.............................
เขต/อําเภอ..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์...................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ..................................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า“ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทําหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ให้ไว้แก่กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านเพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านจากผู้ให้กู้เป็นเงิน
จํานวน.............................บาท (....................................................................................) เพื่อนําไปใช้ดําเนินการ
......................................................................................................................................................................................
กําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้..............ปี ระยะเวลาปลอดชําระหนี้เงิน ต้น .............งวด โดยผู้กู้ได้รับ เงิน
จํานวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้วในวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...................
ข้อ ๒ ผู้กู้ตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินให้กับผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี โดยเริ่มคิด
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันถัดจากวันรับเงินจนถึงวันที่การชําระหนี้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ผู้กู้ยินยอมให้อธิบดี
กรมการจัดหางานปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทํา
ที่บ้านประกาศกําหนด แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๓ ผู้กู้ตกลงชําระคืนหนี้เงินกู้ตามข้อ ๑ เป็นรายงวด มีกําหนดจํานวน...................งวด โดยผู้ให้กู้
ตกลงให้ผู้กู้ปลอดชําระคืนหนี้เงินต้นงวดที่ ๑ ถึงงวดที่......และผู้กู้ตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
ในอัตราตามข้อ ๒ของจํานวนเงินต้น โดยคิดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นเงินงวดละ...........................บาท
(.........................................) เริ่มชําระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินงวดที่ ๑ วันที่............เดือน...............................
พ.ศ. ................ จนถึงงวดสุดท้าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ผู้กู้ตกลงชําระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน งวดละ..................บาท (................................................)
พร้อมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราตามข้อ ๒ ของจํานวนเงินต้นที่คงค้างชําระ โดยผู้กู้ตกลงชําระภายใน
วันที่...........ของทุกเดือน เริ่มชําระเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินดังกล่าว ตั้งแต่งวดที่..........ในวันที่.....
เดือน...........................พ.ศ. ...............และชําระงวดสุดท้ายภายในวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................
โดยผู้ กู้ จ ะนํ าเงิน ไปชํ า ระคื น ให้ ผู้ ให้ กู้ เป็ น เงิน สด ตั๋ ว แลกเงิน หรือ ธนาณั ติ ณ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด
.........................................หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่.......หรือนําใบแจ้งการชําระเงิน (Bill
payment) ที่ ไ ด้ รั บ จากสํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ........................................./สํ า นั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่................... ไปชําระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

๒
ข้อ ๔ ผู้กู้จะชําระคื นหนี้เงินกู้แก่ผู้ให้กู้มากกว่าจํานวนเงินในแต่ละงวดหรือก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้ตามข้อ ๑ ก็ได้ โดยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจะลดลงตามส่วนของเงินต้น
ข้อ ๕ เมื่อถึงกําหนดเวลาชําระหนี้เงินกู้ตามข้อ ๓ หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งหรือ
ชําระหนี้ไม่ครบจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ให้กู้อาจบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้กู้ให้ชําระหนี้เงินกู้
พร้อมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ค้างชําระดังกล่าว และผู้กู้ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินระหว่างผิดนัด
หรื อเบี้ ยปรั บ เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละ ๒ ต่ อปี (สํ าหรั บ งวดระยะเวลาปลอดการชํ าระเงิ น ต้ น ผู้ กู้ ยิ น ยอมชํ าระ
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินระหว่างผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ของต้นเงิน) รวมเป็นอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๕ ต่อปี ให้ครบถ้วนภายใน.............วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว เมื่อพ้น
กําหนดนี้แล้วหากผู้กู้ไม่ชําระหนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดคืน
พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ผู้กู้ชําระเสร็จสิ้น
ข้อ 6 ในระหว่างที่ผู้กู้ยังเป็นหนี้เงินที่กู้ยืมตามสัญญานี้อยู่ ผู้กู้ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
เข้าตรวจสอบกิจการ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีต่างๆ ของผู้กู้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบ คําสั่ง และคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน หากผู้กู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามผู้ให้กู้มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ทันที
ข้อ 7 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้กู้ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชําระเงินต้นที่เหลืออยู่
พร้อมทั้งเรียกค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี นับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้กู้ชําระหนี้
เสร็จสิ้น
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ผู้ ให้ กู้ บอกเลิ กสั ญญา ผู้ กู้ ต้ องชํ าระหนี้ เงินกู้ ที่ ค้ างชํ าระพร้อมทั้ งค่ าธรรมเนี ยม
การใช้วงเงินทั้งหมดทันที รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามเพื่อบังคับให้ชําระหนี้
ข้อ 9 ในกรณีผู้กู้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านทราบ
เป็นหนังสือโดยทันที ถ้ามิได้แจ้งให้ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้กู้
ยังคงมีภูมิลําเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ..................................................ผู้ให้กู้
(.................................................)

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

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

หย่า

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

แบบ กรบ. ๓ ก
สัญญากูย้ ืมเงินกองทุนเพื่อผู้รบั งานไปทําทีบ่ า้ น
(สําหรับผูน้ ับถือศาสนาอิสลาม)
(กลุ่มบุคคล)
เขียนที่……………………………...…………………………
วันที่..…......เดือน…...………..….......พ.ศ. …...……..
สัญญากู้เลขที…่ …….…..../…......…….
สั ญ ญานี้ ทํ า ขึ้ น ระหว่ า ง กรมการจั ด หางาน โดย....................…………………….…………………..
ตําแหน่ง........................................................................ผู้รับมอบอํานาจจากอธิบดีกรมการจัดหางานตามคําสั่ง
กรมการจัดหางานที่............../................ลงวันที่.........เดือน.......................พ.ศ..........ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ให้กู้” ฝ่ายหนึ่ง กับ ๑. ..............................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ...........................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์.................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ.................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ.................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................
๔. .................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ.................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................
๕. .................................................................................................เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................วันออกบัตร.......................บัตรหมดอายุ.................................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่……..หมู่ที่.........ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................แขวง/ตําบล........................
เขต/อําเภอ............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์...............................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .................................................................................................................................................
และตามบัญชีแนบท้ายแบบ กรบ.๓ ก

๒
ซึ่งต่อไปในสัญ ญานี้ เรียกว่า“ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง ทําหนังสือสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ให้ไว้แก่กองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านจากผู้ให้กู้เป็นเงิน
จํานวน.............................บาท (....................................................................................) เพื่อนําไปใช้ดําเนินการ
..............................................................................................................................................................................
กําหนดระยะเวลาในการชําระหนี้..............ปี ระยะเวลาปลอดชําระหนี้เงิน ต้น .............งวด โดยผู้กู้ได้รับ เงิน
จํานวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้วในวันที่............เดือน..............................พ.ศ. ...................
ข้อ ๒ ผู้กู้ตกลงชําระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินให้กับผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี โดยเริ่มคิด
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันถัดจากวันรับเงินจนถึงวันที่การชําระหนี้เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ผู้กู้ยินยอมให้อธิบดี
กรมการจัดหางานปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทํา
ที่บ้านประกาศกําหนด แต่ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๓ ผู้กู้ตกลงชําระคืนหนี้เงินกู้ตามข้อ ๑ เป็นรายงวด มีกําหนดจํานวน...................งวด โดยผู้ให้กู้
ตกลงให้ผู้กู้ปลอดชําระคืนหนี้เงินต้นงวดที่ ๑ ถึงงวดที่......และผู้กู้ตกลงยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
ในอัตราตามข้อ ๒ของจํานวนเงินต้น โดยคิดค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเป็นเงินงวดละ...........................บาท
(.........................................) เริ่มชําระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินงวดที่ ๑ วันที่............เดือน...............................
พ.ศ. ................ จนถึงงวดสุดท้าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ผู้กู้ตกลงชําระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน งวดละ..................บาท (................................................)
พร้อมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราตามข้อ ๒ ของจํานวนเงินต้นที่คงค้างชําระ โดยผู้กู้ตกลงชําระภายใน
วันที่...........ของทุกเดือน เริ่มชําระเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินดังกล่าว ตั้งแต่งวดที่..........ในวันที่.....
เดือน...........................พ.ศ. ...............และชําระงวดสุดท้ายภายในวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ................
โดยผู้ กู้ จ ะนํ าเงิน ไปชํ า ระคื น ให้ ผู้ ให้ กู้ เป็ น เงิน สด ตั๋ ว แลกเงิน หรือ ธนาณั ติ ณ สํ า นั ก งานจั ด หางานจั งหวั ด
.........................................หรือสํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่.......หรือนําใบแจ้งการชําระเงิน (Bill
payment) ที่ ไ ด้ รั บ จากสํ า นั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด ........................................./สํ า นั ก งานจั ด หางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่................... ไปชําระเงินผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ข้อ ๔ ผู้กู้จะชําระคืนหนี้เงินกู้ แก่ผู้ให้กู้มากกว่าจํานวนเงินในแต่ละงวดหรือก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาชําระหนี้ตามข้อ ๑ ก็ได้ โดยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินจะลดลงตามส่วนของเงินต้น
ข้อ ๕ เมื่อถึงกําหนดเวลาชําระหนี้เงินกู้ตามข้อ ๓ หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้งวดใดงวดหนึ่งหรือ
ชําระหนี้ไม่ครบจํานวนเงินที่กําหนดไว้ในงวดใดงวดหนึ่ง ผู้ให้กู้อาจบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้กู้ให้ชําระหนี้เงินกู้
พร้อมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ค้างชําระดังกล่าว และผู้กู้ยินยอมชําระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินระหว่างผิดนัด
หรื อเบี้ ยปรั บ เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละ ๒ ต่ อปี (สํ าหรั บ งวดระยะเวลาปลอดการชํ าระเงิ น ต้ น ผู้ กู้ ยิ น ยอมชํ าระ
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินระหว่างผิดนัดหรือเบี้ยปรับเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ของต้นเงิน) รวมเป็นอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้วงเงินในระหว่างผิดนัดร้อยละ ๕ ต่อปี ให้ครบถ้วนภายใน.............วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว เมื่อพ้น
กําหนดนี้แล้วหากผู้กู้ไม่ชําระหนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชําระหนี้เงินกู้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดคืน
พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนถึงวันที่ผู้กู้ชําระเสร็จสิ้น
ข้อ 6 ในระหว่างที่ผู้กู้ยังเป็นหนี้เงินที่กู้ยืมตามสัญญานี้อยู่ ผู้กู้ต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน
เข้าตรวจสอบกิจการ รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีต่างๆ ของผู้กู้ได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องปฏิบัติตาม
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ระเบียบ คําสั่ง และคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน หากผู้กู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามผู้ให้กู้มีสิทธิบอก
เลิกสัญญาได้ทันที
ข้อ 7 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้กู้ไม่มีสิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในสาระสําคัญ
เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินถือว่าผู้กู้ผิดสัญญา ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกให้ผู้กู้ชําระเงินต้นที่เหลืออยู่
พร้อมทั้งเรียกค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ต่อปี นับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันที่ผู้กู้ชําระหนี้
เสร็จสิ้น
ข้อ 8 ในกรณี ที่ ผู้ ให้ กู้ บอกเลิ กสั ญญา ผู้ กู้ ต้ องชํ าระหนี้ เงิ นกู้ ที่ ค้ างชํ าระพร้อมทั้ งค่ าธรรมเนี ยม
การใช้วงเงินทั้งหมดทันที รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามเพื่อบังคับให้ชําระหนี้
ข้อ 9 ในกรณีผู้กู้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ผู้กู้จะแจ้งให้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านทราบ
เป็นหนังสือโดยทันที ถ้ามิได้แจ้งให้ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าผู้กู้
ยังคงมีภูมิลําเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความของสัญญานี้โดยตลอดแล้วตรงตามความประสงค์
ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา และเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ..................................................ผู้ให้กู้
(.................................................)

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

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

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)
ลงชื่อ..................................................พยาน
(.................................................)

หย่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
หย่า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

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

บัญชีท้ายแบบ กรบ. ๓ ก
๖. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................
๗. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................
๘. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................
๙. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................
๑๐. ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ.............ปี เป็นผู้รับงานไปทําที่บ้าน
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่............................วันออกบัตร ...........................บัตรหมดอายุ..............................
สัญชาติ.............ศาสนา..............ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์มือถือ.........................สถานที่ทํางานเลขที่.................หมู่ที่........................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................

ใบต่อ บัญชีท้ายแบบ กรบ. ๓ ก
ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

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

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

ลงชื่อ..................................................ผู้กู้
(.................................................)
หย่า

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

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

แบบ กรบ. ๔
สัญญาค้าํ ประกัน
การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผูร้ บั งานไปทําทีบ่ ้าน
เขียนที่......................................................
วันที่..........เดือน....................พ.ศ.............
สัญญากู้เลขที่ ................./.......................
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ.........ปี สัญชาติ.............ศาสนา.........................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.........................................วันออกบัตร............................บัตรหมดอายุ........................
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..................หมู่ที่............ ตรอก/ซอย..........................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์....................................................................................................
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ..............................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ค้ําประกัน” ตกลง
ทําสัญญาค้ําประกันให้ไว้แก่ กรมการจัดหางาน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ตามที่....................................................................................ซึ่งต่อไปนี้สัญญาเรียกว่า “ผู้กู้” ได้ทําสัญญา
กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน ตามสัญญากู้เลขที่................../....................ลงวันที่........................................
เป็นจํานวนเงิน.................................... บาท (.............................................................) และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก
กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านแล้ว นั้น
ข้อ ๒ ผู้ค้ําประกันตกลงยินยอมค้ําประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินตามข้อ ๑ และทราบข้อผูกพันของผู้กู้
ในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่ได้กล่าวไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน
โดยตลอดแล้ว
ผู้ค้ําประกันยอมผูกพันต่อผู้ให้กู้ว่าหากผู้กู้ไม่ชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน
ผู้ค้ําประกันจะชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมดังกล่าวให้แก่ผู้ให้กู้แทนผู้กู้จนครบถ้วน
ข้อ ๓ ผู้ค้ําประกั นยอมผูกพั นว่า หากผู้กู้ออกจากการเป็ นสมาชิกผู้รับงานไปทํ าที่ บ้ านไม่ว่าด้วยเหตุ ใด
ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ําประกันหลุดพ้นจากการค้ําประกันหนี้รายนี้ จนกว่าผู้กู้จะหาผู้ค้ําประกันแทนได้
ข้อ ๔ หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ และผู้ให้กู้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ําประกันภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ผู้กู้
ผิดนัดแล้ว ผู้ค้ําประกันยินยอมชําระหนี้โดยสิ้นเชิง หรือโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของผู้ค้ําประกันหักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนี้แก่ผู้ให้กู้ โดยผู้ค้ําประกันได้ทําหนังสือยินยอมให้
หักเงินได้รายเดือนมอบไว้กับผู้ให้กู้และความยิมยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่
ผู้ค้ําประกันได้ค้ําประกันโดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ ๕ ผู้ค้ําประกันได้ทําหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินต้นสังกัดที่มีอํานาจหักเงินได้
รายเดื อ นและเงิน อื่ น ใดของผู้ ค้ํ าประกั น มอบไว้ให้ ผู้ ให้ กู้ เพื่ อ แสดงต่ อ หน่ วยงานต้ น สั งกั ด ของผู้ ค้ํ าประกั น ให้
หักเงิน ณ ที่จ่ายให้กับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านจนกว่าจะได้ชําระหนี้จนสิ้นเชิง

๒
ข้อ ๖ หากผู้ค้ําประกันย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ผู้ค้ําประกันจะแจ้งให้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทํา
ที่บ้านทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าผู้ค้ําประกันมิได้แจ้งให้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้านทราบ และหากมีการส่ง
หนังสือบอกกล่าวการผิดนัดชําระหนี้ของผู้กู้ไปยังผู้ค้ําประกัน หรือมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้
ถือว่าผู้ค้ําประกันยังคงมีภูมิลําเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ
ผู้ค้ําประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว และตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
ของหนังสือสัญญาค้ําประกันทุกประเภท จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและผู้ค้ําประกันได้รับสําเนา
คู่ฉบับหนังสือค้ําประกันนี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือค้ําประกันนี้

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

ลงชื่อ............................................. ผู้ค้ําประกัน
(...............................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
โสด สมรส
(พร้อมแนบหลักฐาน)

หย่า

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

คํายินยอมของคู่สมรส
เขียนที่......................................................
วันที่..........เดือน....................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า.........................................................................เป็นคู่สมรสของ........................................................
ได้ยินยอมให้................................................................................เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้ต่อกองทุนเพื่อผู้รบั งานไปทําที่บ้าน
ตามหนังสือค้ําประกันเงินกู้ข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
(ลงชื่อ).................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.............................................)
(ลงชื่อ).................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ).................................................พยาน
(.................................................)

แบบ กรบ. 4/1
แบบคําขอพักชําระหนี้ กองทุนเพือ่ ผูร้ บั งานไปทําทีบ่ า้ น
(กรณีได้รบั ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ)
เขียนที่..............................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.....................
เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน
ข้าพเจ้า (นาง/นาย/นางสาว)...................................................................................อายุ.........ปี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ........................................................ สัญชาติ.....................ศาสนา.......................
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................. ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ...........................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท์.............................เป็นผู้นํากลุ่ม...................................................................
สถานที่ทํางานกลุ่มเลขที่.......................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................. ถนน......................................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ...........................................จังหวัด.................................................
ได้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ................./................. เมื่อวันที่............................
จํานวนเงิน..............................บาท (.....................................................) กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน
พร้ อ มดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 3 ต่ อปี เป็ น ระยะเวลา........................งวด ซึ่ งขณะนี้ มี ห นี้ ที่ ต้ องชํ าระคื น กองทุ น ฯ
จํานวน.......................บาท (......................................................) เป็นระยะเวลา.....................งวด
ข้ าพเจ้ า มี ความประสงค์ ขอพั กชํ าระหนี้ เงิ นกู้ โดยไม่ คิ ดอั ตราดอกเบี้ ยผิ ดนั ดหรื อ เบี้ ย ปรั บ
และไม่นับรวมระยะเวลาในการพักชําระหนี้ดังกล่าวเข้ากับระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ตั้งแต่วันที่............................................ ถึงวันที่................................................. รวมระยะเวลา............เดือน........วัน
เนื่องจากได้รับความเสียหายจาก ..........................................................................................................................
ในระหว่างวันที่ ............................................................................................................................................
ตามประกาศ........................................................................................................................................................
ความเสียหายที่ได้รับ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มูลค่าความเสียหาย........................................................................................ บาท ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้โดย
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทําให้ไม่มีรายได้มาชําระหนี้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน

2
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สําเนาสัญญากู้เงินกองทุนฯ เลขที่.............../................. ลงวันที่..................................จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้กู้
3. สําเนาคํายินยอมของผู้ค้ําประกัน 1 ชุด (กรณีผู้กู้รายบุคคล)
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเสียหาย ประกอบด้วย
ภาพถ่ายความเสียหาย
ประกาศจั งหวัด เกี่ ยวกั บ การกํ าหนดเขตพื้ น ที่ ป ระสบภั ยธรรมชาติ ห รือ การแจ้งเตือนสถานการณ์
ภัยธรรมชาติ
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................. ผู้กู้
(..................................................)
(ลงชื่อ).................................................. .ผู้กู้
(..................................................)
(ลงชื่อ).................................................. .ผู้กู้
(..................................................)

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

หมายเหตุ : กรณี ผู้ กู้ เป็ น รายบุ ค คล ผู้ ค้ํ า ประกั น ทุ ก รายต้ อ งลงนามให้ ค วามยิ น ยอมในการพั ก ชํ า ระหนี้
หากไม่ลงนามหรือลงนามไม่ครบทุกราย กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคําขอพักชําระหนี้

แบบ กรบ. 4/2
แบบคําขอพักชําระหนี้ กองทุนเพือ่ ผูร้ บั งานไปทําทีบ่ า้ น
(กรณีมเี หตุอันสมควร)
เขียนที่.................................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.....................
เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................อายุ...........ปี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ ..................................................... สัญชาติ.....................ศาสนา.......................
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย............................. ถนน................................................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ...........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์...............................เป็นผู้นํากลุ่ม...............................................................
สถานที่ทํางานกลุ่มเลขที่.................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย.................................. ถนน......................................
ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ...........................................จังหวัด..............................................
ได้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ................./................ เมื่อวันที่..................................
จํานวนเงิน..............................บาท (.....................................................) กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน
พร้ อ มดอกเบี้ ย ร้ อ ยละ 3 ต่ อปี เป็ น ระยะเวลา........................งวด ซึ่ งขณะนี้ มี ห นี้ ที่ ต้ องชํ าระคื น กองทุ น ฯ
จํานวน..................................บาท (......................................................) เป็นระยะเวลา....................งวด
ข้ าพเจ้ า มี ความประสงค์ ขอพั กชํ าระหนี้ เงิ นกู้ โดยไม่ คิ ดอั ตราดอกเบี้ ยผิ ดนั ดหรื อ เบี้ ย ปรั บ
และไม่นับรวมระยะเวลาในการพักชําระหนี้ดังกล่าวเข้ากับระยะเวลาการชําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ตั้ งแต่ วันที่ .......................................................................... ถึงวัน ที่ ................................................................
รวมระยะเวลา........... เดือน..........วัน เนื่องจาก....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
มูลค่าความเสียหาย........................................ บาท ทําให้ไม่มีรายได้มาชําระหนี้กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน

2
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. สําเนาสัญญากู้เงินกองทุนฯ เลขที่............/............ ลงวันที่..................................จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้กู้
3. สําเนาคํายินยอมของผู้ค้ําประกัน จํานวน 1 ชุด (กรณีผู้กู้รายบุคคล)
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้กู้มีเหตุอันสมควร ประกอบด้วย
ภาพถ่ายความเสียหาย
สําเนาใบรับรองแพทย์
บัญชีรายรับรายจ่าย
บันทึกประจําวัน
ใบเสร็จที่เกี่ยวข้องกับการรับจ้างทํางาน
อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................. ผู้กู้
(..................................................)
(ลงชื่อ).................................................. .ผู้กู้
(..................................................)
(ลงชื่อ).................................................. .ผู้กู้
(..................................................)

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

หมายเหตุ : กรณีผู้กู้เป็นรายบุคคล ผู้ค้ําประกันทุกรายต้องลงนามให้ความยินยอมในการพักชําระหนี้ หากไม่ลงนาม
หรือลงนามไม่ครบทุกราย กองทุนฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคําขอพักชําระหนี้

