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วันที่........................................................
เลขที่สญ
ั ญา............................................

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด
วันที่
ข้อ 1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)
อายุ
ปี
เลขที่สมาชิก
เป็น  ข้าราชการ  บานาญ  ลูกจ้างประจา
ตาแหน่ง
สังกัด
โทรศัพท์
อัตราเงินเดือน
บาท
ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอกู้เงินจานวน
บาท
(
) เพื่อนาไปใช้ในการ
ใช้จ่ายในครอบครัว/อื่นๆ
ข้อ 3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชาระต้นเงินกู้คืนเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน งวดละ
บาท รวม
งวด พร้อมด้วยดอกเบียในอัตราตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบ/ประกาศ/มติ ของสหกรณ์ฯ เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่งตามจานวนที่เป็นจริง
โดยเริ่มชาระงวดแรกตังแต่งวดประจาเดือน
เป็นต้นไป โดยใช้หุ้น/
บุคคล/เงินฝากคาประกัน ในกรณีที่สหกรณ์ปรับอัตราดอกเบียข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ
เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบียได้ทันทีโดยสหกรณ์ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 4 เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์อนุมัติ
เงินให้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนีเงินกู้ พร้อมดอกเบียค้างชาระ และการระดมหุ้น
เพิ่มที่ขา้ พเจ้าต้องชาระต่อสหกรณ์ (หากมี) และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือโดยนาฝาก
เข้าบัญชีธนาคาร หรือเช็คของธนาคารที่ระบุท้ายคาขอกู้นี หรือตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์
เงินกู้ประเภทนันๆ ทังนีให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จานวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วน และให้
ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับใบเสร็จรับเงินหรือโอนเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี
ข้อ 5 ข้า พเจ้า ยิน ยอมให้ห น่วยงานจ่ ายเงิ นเดือ นของส่วนราชการ และสหกรณ์หั ก
เงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน บาเหน็จบานาญ เงินหุ้น เงินฝาก หรือเงินได้อื่นใดที่
ทางราชการ หรือสหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้าเพื่อชาระหนีดังกล่าว ข้างต้น ตามรายการที่
สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์เป็นลาดับแรกตลอดไป
ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบ ประกาศ มติ ของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการกู้เงินและให้ถือว่าข้อบังคับ และระเบียบดังกล่าวรวมทังข้อบังคับหรือระเบียบที่จะ
กาหนดขึนใหม่หรือแก้ไขเพิ่ม เติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี หากข้าพเจ้าปฎิบัติ
ผิดข้อบังคับหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญาและให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกว่าว
คืนได้ทันที
ข้อ 7 กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝาก
ของข้า พเจ้า ที่มี อยู่ต่ อสหกรณ์ ทังหมด เงิน ปัน ผล เงินบ าเหน็ จบ านาญ หรื อเงิน อื่น ใดที่
ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธ์ได้รับจากสหกรณ์นามาชาระหนีตามสัญญากู้เงินนีจนครบถ้วน
ข้อ 8 กรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้นี ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีต่อศาล
ข้อ 9 ข้าพเจ้าขอนาหุ้นที่ มีอยู่ในสหกรณ์นี และหุ้นที่จะพึงมีภายหน้าคาประกันเงินกู้
ครังนี
ข้อ 10 ข้าพเจ้ายินยอมทาประกันชีวิตกลุ่มที่สกรณ์จัดหาให้ในวงเงินที่สหกรณ์กาหนด
และให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์เพื่อชาระหนีเงินกู้ตามสัญญานี
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อ
หน้าพยาน
ลงชื่อ
ผู้กู้
(
)
ลงชื่อ
(

พยาน ลงชื่อ
)
(

พยาน
)

เอกสารสาหรับการยื่นกู้
รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ 1 ชุด
1. ผู้กู้ - สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/ทะเบียน
บ้าน และสลิปเงินเดือน ณ เดือนปัจจุบัน (สลิปตัวจริง)
2. ผู้คาประกัน - สาเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/
ทะเบียนบ้านสาเนาบัตร
สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
วงเงินกู้
มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์
ชาระคืน
งวดๆ ละ
เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังกู้
ลงชื่อ

บาท
บาท
บาท/เดือน
บาท
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

การรับเงินกู้
จานวนเงินที่กู้
หัก หนีค้าง
หัก อื่นๆ
คงเหลือรับสุทธิ
ผู้รับเงิน
(
วันที่
เลขที่บัญชีธนาคาร
หรือหมายเลขเช็ค

บาท
บาท
บาท
บาท
)

คายินยอมของคูส่ มรส
ข้าพเจ้ายินยอมให้
.
กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จากัด ได้
ลงชื่อ
คู่สมรส
(
)
ลงชื่อ
พยาน
(
)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่มีคู่สมรส
ไม่ว่าจะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หากข้าพเจ้าให้
ถ้ อ ยค าเท็ จ ให้ ใ ช้ ถ้ อ ยค านี ยื น ยั น ข้ า พเจ้ า ในทาง
คดีอาญาได้
ลงชื่อ
(

ผู้ให้ถ้อยคา
)
ต่อด้านหลัง
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ข้าพเจ้าผู้คาประกันตามรายชื่อท้ายสัญญาฉบับนี ขอทาสัญญาคาประกันให้ไว้แก่สหกรณ์และรับผิดร่วมกับผู้กู้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ข้าพเจ้ายินยอมคาประกันการชาระหนี รวมทังดอกเบียค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้กู้ค้างชาระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีรายนี
ตามสัญญากู้เงินที่กล่าวแล้ว จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชาระหนีโดยสินเชิง
ข้อ 2 ผู้คาประกันรับทราบข้อผูกพันของผู้กู้เกี่ยวกับการส่งเงินงวดชาระหนี อัตราดอกเบีย การเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือ
สัญญากู้เงินดังกล่าวข้างต้นโดยตลอดแล้ว ยินยอมปฎิบัติตามข้อผูกพันนันๆ ทุกประการ
ข้อ 3 หากผู้กู้ผดิ นัดไม่ชาระหนีตามสัญญากู้ที่กล่าวแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทาให้ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชาระหนีตามสัญญากู้ที่กล่ าว
แล้วเต็มจานวน หรือตามกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี เมื่อผู้ให้กู้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คาประกัน ผู้คาประกันยินยอมที่จะชาระหนีตามสัญญากู้นัน
ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังที่อยู่ตามที่ปรากฏในสัญญานี ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบและผู้คาประกั นได้รับทราบแล้วนับแต่
วันที่คาบอกกล่าวนันพึงไปถึงตามปกติ และผู้คาประกันสัญญาว่าถ้าผู้คาประกันย้ายตาบลที่อยู่จากภูมิลาเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานีผู้คาประกันมีหน้าที่แจ้ง
ให้ผู้ให้กู้ทราบโดยทันทีมิฉะนันผู้คาประกันจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ผู้ให้กู้ได้รับเป็นพฤติกรรมพิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย
ข้อ 5 การบอกกล่าวทวงถามหรือส่งเอกสารใดไปยังภูมิลาเนาของผู้คาประกันตามที่ปรากฎในสัญญานีให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบและผู้คาประกันได้
รับทราบแล้วนับแต่วันที่คาบอกกล่าวหรือเอกสานันพึงไปถึงตามปกติ
ผู้ค้าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ชื่อ ที่อยู่ ผู้ค้าประกัน
ผู้ค้าประกันคนที่ 1
1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง
สังกัด
เงินเดือน
โทรศัพท์
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน
อายุ

ผู้คาประกัน
)
.

ปี
. (
บาท วันที่
.

คู่สมรสผูค้ า
)
.

(
วันที่
ผู้ค้าประกันคนที่ 2
2. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง
สังกัด
เงินเดือน
โทรศัพท์
เลขบัตรประจาตัวประชาชน

อายุ

ผู้คาประกัน
)
.

ปี
. (
บาท วันที่
.

คู่สมรสผูค้ า
)
.

(
วันที่
หมายเหตุ
ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุข้อความ
2. ห้ามใช้นายาลบคาผิด ยางลบ ขูด ลบ
ข้อความในสัญญาโดยเด็ดขาด
3. การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่า และลงลายมือ
ชื่อกากับเท่านัน

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนลงนามในสัญญาคาประกัน ผูค้ าประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคาประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน การลงนามในสัญญาการ
ประกันฉบับนีแล้ว จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผู้ให้กู้ สาระสาคัญ ดังนี
1. ผู้คาประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนีร่วม
2. ผู้คาประกันจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมอื่นๆ ด้วย
3. ผู้คาประกันจะต้องรับผิด เมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้คาประกันชาระหนีทังหมดที่ผู้กู้ ค้างชาระโดยผู้ให้กู้
ไม่จาเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน
4. ผู้คาประกันยังคงผูกพันรับผิดชอบ แม้ผู้ให้กู้ขยายเวลาผ่อนให้แก่ผู้กู้ นอกจากที่กล่ าวข้างต้น ผู้คาประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาคาประกัน

