เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ

/

.
.
เจ้าหน้าที่

คำขอกู้และหนังสื อสั ญญำกู้เงิน
เพือ่ ช่ วยเหลือด้ ำนสิ นเชื่ อด้ ำนหนีส้ ิ นอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19)
สัญญาเลขที่
/25
.

ขอโอนเงินเข้าธนาคาร
บัญชีเลขที่
ลงชื่อ

.
.
ผูก้ ู้

เอกสำรประกอบคำขอกู้
 บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินเดือนผูก้ ู้
 สาเนาบัตรประจาตัวผูก้ ู้
 สาเนาบัตรประจาตัวผูค้ ้ าประกัน

วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ข้อ 1 สัญญาเงินกูน้ ้ ี ทาขึ้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปราจีนบุรี จากัด ระหว่างฝ่ ายหนึ่ง คือ  เป็ นสมาชิก สสอค. .....................
ผูใ้ ห้กู้ และ ข้าพเจ้า
สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขที่
.  ไม่เป็ นสมาชิก สสอค. ....................
อายุ
ปี เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง
.  เป็ นสมาชิก สส.ชสอ. ..................

อันดับ
.สังกัด/โรงเรี ยน
อาเภอ
. 
ไม่เป็ นสมาชิก สส.ชสอ. .................. .
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีส่ หกรณ์
จังหวัด
โทรศัพท์
.ได้รับเงินได้รายเดือน
บาท เป็ นผูก้ ู้

บาท.
ข้อ 2 ผูก้ ขู้ อกูเ้ งินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปราจีนบุรี จากัด จานวน
บาท ผูก้ มู้ ีหุน้
บาท
(
) เพื่อนาไปใช้
โดยผูก้ มู้ ีบุคคลค้ าประกัน เงินได้รายเดือน
ชาระคืน
งวด ๆ ละ
บาท
ข้อ 3 ผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กกู้ าหนดเงื่อนไขการให้กู้ ดังนี้
3.1 ผูก้ จู้ ะชาระดอกเบี้ยเงินกูน้ บั แต่วนั ที่ได้รับเงินกูไ้ ป ในอัตราร้อยละ
ต่อปี จานวนเงินที่ควรอนุมตั ิ
บาท
และผูก้ ูจ้ ะส่ งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด งวดละ
บาท รวม
งวด หนังสื อกูท้ ี่
/
.
เว้นงวดสุดท้าย ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็ นต้นไป ในกรณี ที่สหกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ย หักชาระหนี้
บาทห
ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรื อลดได้โดยสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ขา้ พเจ้าทราบ
เงินคงเหลือ
บาท
3.2 เมื่ อผูก้ ูไ้ ด้รับการอนุ มตั ิและรับเงิ นกูไ้ ปจากสหกรณ์ แล้ว ภายหลังได้ยื่นกูแ้ ละได้
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่
อนุ ม ัติ การกู้ เว้น แต่ การกู้ฉุ ก เฉิ น ระยะสั้น (ปั น ผล) ไปจากสหกรณ์ จานวนตั้งแต่ 1-200,000 บาท
ลงชื่อ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
จะต้องชาระหนี้ เงิ นกูต้ ามสัญ ญาฉบับนี้ จานวน 50% แต่ไม่เกิ น 50,000 บาท ของจานวนเงิ นกูจ้ าก
คำอนุมตั ิ
สหกรณ์ หากได้รับเงินกูไ้ ปจากสหกรณ์จานวนตั้งแต่ 200,000 - 500,000 บาท ให้ชาระเงินกูค้ ืนจานวน
100,000 บาท ในกรณี ที่ได้รับเงินกูเ้ กิน 500,000 บาท ให้ชาระเต็มจานวนเงินกู้ หรื อดาเนิ นการตาม ข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย มาตรการให้
ความช่ วยเหลื อด้านสิ น เชื่ อ ด้านหนี้ สิ น อัน เนื่ อ งมาจากสถานการณ์ ก ารระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ฯ พ.ศ. 2563 หรื อตามมติ ข อง
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นชอบ
3.3 ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูก้ ูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
ตามจานวนงวดชาระหนี้แห่งสัญญานี้เพื่อส่งต่อสหกรณ์
3.4 หากผูก้ ูผ้ ิดนัดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิ นกูห้ รื อดอกเบี้ ยเป็ นเวลาสองงวดติดต่อกัน หรื อผิดนัดชาระเงิ นงวดถึงสามคราวตามสัญ ญานี้
(ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ41(5)) ให้ถือว่าเงินกูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และยินยอม
ให้ผใู ้ ห้กคู้ ิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วนั ที่ถือว่าหนี้ถึงกาหนดชาระคืนจนกว่าจะชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปราจีนบุรี จากัด เสร็ จสิ้น
3.5 ถ้าผูก้ พู้ น้ จากการเป็ นข้าราชการ, ลูกจ้างประจาหรื อโอนย้ายไปสังกัดหน่วยราชการอื่น จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการ
ชาระหนี้ซ่ ึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อน หากไม่จดั การชาระหนี้ดงั กล่าว ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์หกั เงินทุนเรื อนหุน้ หรื อเงินอื่นใดที่ผกู ้ ู้ พึงได้รับจาก
สหกรณ์ และเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการนาไปชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยค้าง
ชาระต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อนได้
ข้อ 4 สถานภาพข้าพเจ้า (โสด / สมรส / หย่า / หม้าย) โปรดระบุ
.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็ นจริ งทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ
ผูข้ อกู/้ ผูก้ ู้
(เฉพำะโรงเรียนเอกชน)
(
)
คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา ขอรับรองว่า
ผูข้ อกู้ ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า และอนุญาตให้กู้
ลงชื่อ
พยาน
ได้จานวนเงิน
บาท
(
)
.
ลงชื่อ
พยาน
(
)
(
)
ตาแหน่ง
.
.

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ปรำจีนบุรี จำกัด
สั ญญำคำ้ ประกันเงินกู้ เพือ่ ช่ วยเหลือด้ ำนสิ นเชื่ อด้ ำนหนีส้ ิ นอันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ กำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19)
ข้ ำพเจ้ ำผู้คำ้ ประกันเงินกู้แห่ งสั ญญำนี้ ขอทำหนังสื อคำ้ ประกันให้ ไว้ แก่ สหกรณ์ และรับผิดร่ วมกับผู้ก้ ู ดังต่ อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่ผกู ้ ูไ้ ด้กเู้ งินจากสหกรณ์ ตามคาขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินแห่ งสัญญาด้านหลังนี้ ข้าพเจ้าขอค้ าประกันการชาระ
เงินคืน ตามสัญญากูเ้ งิน หากปรากฏว่า ผูก้ ผู้ ิดสัญญา/หรื อผิดนัดตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น หรื อถึงแก่ความตาย หรื อศาลมีคาสั่ง
ให้เป็ นบุคคลล้มละลายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดอย่างในฐานะผูค้ ้ าประกันเงิ นกูก้ บั ผูก้ ภู้ ายในเงื่อนไขแห่ งสัญญา
โดยยอมชาระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมทั้งค่าเสี ยหายค่าสิ นไหมทดแทนอื่น ๆ แก่สหกรณ์แทนผูก้ จู้ นครบถ้วน
ข้อ 2 ในกรณี ที่สหกรณ์ผอ่ นเวลาให้แก่ผกู ้ ู้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากข้าพเจ้าทุกครั้งไป
ข้อ 3 ในกรณี ที่ตอ้ งชาระหนี้ แทนผูก้ คู้ ืนแก่สหกรณ์ ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้
รายเดือนหักเงินได้รายเดือน เงินหุ ้น เงินฝาก เงินบานาญหรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการ หรื อสหกรณ์พึงจ่ายให้ขา้ พเจ้าเพื่อชาระหนี้
ดังกล่าว โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้ จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อควำมในสั ญญำค้ำประกันนี้แล้ ว จึงได้ ลงลำยมือชื่ อไว้ เป็ นสำคัญต่ อหน้ ำพยำนท้ ำยสั ญญำ
คำ้ ประกันฉบับนี้
คำยินยอมของคู่สมรส
1. ข้าพเจ้า
สมาชิกสหกรณ์ฯเลขที่
.
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผคู ้ ้ าประกัน
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง
อันดับ
. ค้าประกันตามสัญญานี้
เงินเดือน
บาท สังกัด
(โสด/สมรส/หย่า/หม้าย)
ลงชื่อ
คู่สมรส
โปรดระบุ
.
ลงชื่อ
ผูค้ ้ าประกัน
(
)
โทรศัพท์
(
)
ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

คำเตือนสำหรับผู้คำ้ ประกัน
ก่อนลงนามในสัญญาค้ าประกันผูค้ ้ าประกันต้องอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน
หากผูค้ ้ าประกันมีขอ้ สงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนที่จะทาสัญญาค้ าประกัน การที่ผคู ้ ้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกัน
ฉบับนี้ จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผใู ้ ห้กใู้ นสาระสาคัญ ดังนี้
1. ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบในฐานะผูค้ ้ าประกัน
2. ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายและค่าสิ นไหมอื่น ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิด เมื่อผูก้ ผู้ ดิ นัดชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

