คําขอกู้และสั ญญาเงินกู้

เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด

รับที ....................................

สิ นเชื อ 35 ปี Refinance

วันที.......................................................

วันที.....................................

ข้ อ 1 ข้ าพเจ้ า(นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชนเลขที ............................................................................ เลขทีสมาชิก.................................
ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที ............................................................................................................................................
เป็ นพนักงานบริ ษัท ............................................................ตําแหน่ง ....................................................................
เงินเดือน..............................................โทร.สํานักงาน.................................... โทร.มือถือ.......................................
ข้ อ 2 ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอกู้เงินจํานวน ..................................................................................บาท
(......................................................................................) โดยมีวตั ถุประสงค์นําเงินกู้ไปใช้ เพือชําระหนี 0สถานบัน
การเงินตามหลักฐานแนบท้ ายสัญญาเงินกู้นี 0
ข้ อ 3 ข้ าพเจ้ ายินยอมรับให้ สหกรณ์ดําเนินการนําเงินกู้ทีได้ รับอนุมตั ิ นําไปชําระหนี 0สถาบันการเงินตาม
หลักฐานแนบท้ ายสัญญาของข้ าพเจ้ า หรื อตามทีระบุไว้ ในหลักเกณฑ์เงินกู้ประเภทนันๆ
0
ทังนี
0 0ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ รับ
จํานวนเงินกู้ดงั กล่าวในข้ อ 2. ไปครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อ 4 ข้ าพเจ้ าตกลงยินยอมให้ สหกรณ์คดิ ดอกเบี 0ยเงินกู้ตามสัญญานี 0ในอัตราร้ อยละ ..............ต่อปี ในกรณีที
สหกรณ์เปลียนแปลงอัตราดอกเบี 0ย ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ปรับเพิมหรื อลดได้ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบในกรณีทีเงินกู้
ประเภทใดทีกําหนดให้ มีการรายงานผลการใช้ เงินกู้และข้ าพเจ้ าไม่รายงานผลภายในระยะเวลาทีกําหนด หรื อนําเงินกู้ไป
ใช้ ผิดวัตถุประสงค์ทีแจ้ งไว้ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ปรับเพิมอัตราดอกเบี 0ยจากเดิมเป็ นร้ อยละ 15 ต่อปี
ข้ อ 5 ข้ าพเจ้ าตกลงชําระเงินต้ นและดอกเบี 0ยแก่สหกรณ์เท่ากันทุกเดือน จํานวน.......................... งวดเดือน
งวดละ........................................ บาท โดยเริ มชําระงวดแรกในเดือน ........................................... ปี พ.ศ.................
ข้ อ 6 ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานทีมีหน้ าทีจ่ายเงินให้ แก่ข้าพเจ้ าดําเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้ าง
ค่าตอบแทน โบนัส บําเหน็จ กองทุนสํารองเลี 0ยงชีพ หรื อเงินได้ อืนใดทีข้ าพเจ้ ามีสิทธิได้ รับ เพือชําระหนี 0เงินกู้และ
ดอกเบี 0ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้ จ่ายอืนๆตามรายการทีสหกรณ์เรี ยกเก็บให้ แก่สหกรณ์ตามกฎหมาย
ข้ อ 7 ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ทีเกียวข้ องกับการกู้เงินและให้ ถือว่าข้ อบังคับและ
ระเบียบดังกล่าว รวมทังข้
0 อบังคับและระเบียบทีจะกําหนดขึ 0นใหม่หรื อแก้ ไขเพิมเติมภายหลังเป็ นส่วนหนึงของสัญญานี 0
หากข้ าพเจ้ าปฏิบตั ผิ ิดข้ อบังคับหรื อระเบียบให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าผิดสัญญา
ข้ อ 8 กรณีข้าพเจ้ าผิดสัญญากู้เงิน ให้ สหกรณ์มีสิทธิเรี ยกเงินกู้ดงั กล่าวคืนได้ และให้ สหกรณ์มีสิทธินําเงินค่า
หุ้น และเงินฝากของข้ าพเจ้ าทีมีอยู่ตอ่ สหกรณ์ทงหมด
ั0
เงินปันผลหรื อเงินอืนใดทีข้ าพเจ้ ามีอยู่หรื อมีสิทธิได้ รับจาก
สหกรณ์นํามาชําระหนี 0ตามสัญญานี 0จนครบถ้ วน
ข้ อ 9 ในกรณีทีข้ าพจ้ าผิดสัญญากู้เงิน และถูกให้ ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์นําเงิน
ค่าหุ้นทีข้ าพเจ้ ามีอยู่ในสหกรณ์มาชําระหนี 0เงินกู้ ดอกเบี 0ย ค่าธรรมเนียม ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระผูกพันใดๆ ที
ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั สหกรณ์
ข้ อ 10 ข้ าพเจ้ าตกลงจัดหาผู้คํ 0าประกันตามสัญญาคํ 0าประกันแนบท้ ายสัญญานี 0เป็ นผู้คํ 0าประกันการชําระหนี 0
ตามสัญญาเงินกู้ฉบับนี 0 แทนข้ าพเจ้ าในกรณีทีข้ าพเจ้ าผิดนัดชําระหนี 0หรื อผิดสัญญาไม่วา่ กรณีใดๆ
ข้ อ 11 ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์นําเงินปันผลและเงินเฉลียคืนประจําปี ทีข้ าพพึงได้ รับจากสหกรณ์นําไป
ชําระหนี 0ตามสัญญาเงินกู้นี 0ครบถ้ วนแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ อ่ านและเข้ าใจข้ อ ความในสัญญาแล้ ว จึงได้ ล งลายมือ ชื&อ ไว้ เ ป็ นสําคัญต่ อ หน้ าพยาน
ลงชือ................................................................ผู้ก้ ู
หมายเหตุ
(.....................................................................)
1 ห้ ามใช้ น ํา- ยาลบคําผิด การแก้ ไ ขให้ ใ ช้ วิธ ีข ีด ฆ่ า
.......................................................................พยาน
และลงลายมือ ชื&อ กํากับ
(.....................................................................)
2 ผู้ค าํ - ประกัน ลงนามเป็ นพยานไม่ ไ ด้
.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

เริมใช้ วนั ที 1 กันยายน 2562

เลขทีสั ญญา.............................
ความเห็น ผู้บ ังคับ บัญชา
ขอรั บ รองว่ า ผู้ก้ ูย ังปฏิบ ัต ิงานอยู่จ ริ ง
ลงชื&อ .................................................
(.........................................................)
ตําแหน่ ง............................................
หมายเหตุ ผู้บ ังคับ บัญชาหมายถึง
หัวหน้ างานระดับ ส่ วนขึน- ไปของผู้ก้ ู

เอกสารสํ าหรับการยืนกู้
รับรองสํ าเนาถูกต้ องทุกฉบับ(1 ชุ ด)
1 ผู้กู้ – สลิปเงินเดือนล่าสุ ด
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรพนักงาน
- สําเนาหนังสื อรับรองกองทุน
สํารองเลียงชีพ
- เอกสารยืนยันยอดหนีสถาบัน
การเงินที!ตอ้ งการนําไปชําระ
-เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร
2 ผู้คํา6 ประกัน – สลิปเงินเดือนล่าสุ ด
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- สําเนาบัตรพนักงาน
- สําเนาหนังสื อรับรองกองทุน
สํารองเลียงชีพ
-เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร

สั ญญาคํา6 ประกันเงินกู้
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เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
วันที ................................................................
ข้ าพเจ้ า ........................................................................................................................................ ผู้คํ 0าประกัน
เลขประจําตัวประชาชน .......................................................................... ปั จจุบนั อยูท่ ี บ้ านเลขที ..........................................
..........................................................................................................................................................................................
เลขทีสมาชิก ..................... ตําแหน่ง............................................................................. สังกัด..............................................
โทร.สํานักงาน...................................................... โทร.บ้ าน................................. โทร.มือถือ................................................
ขอทําหนังสือคํ 0าประกันให้ ไว้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด เพือเป็ นหลักฐานดังนี 0
ข้ อ 1 ตามที (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... ผู้ก้ ู
เลขประจําตัวประชาชนเลขที ...................................................................... เลขทีสมาชิก........................ ได้ ก้ เู งินจากสหกรณ์
จํานวน.............................................. บาท(........................................................................................) อัตราดอกเบี 0ยร้ อยละ
........... ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชําระ ............... งวด ตามเลขทีสัญญา ............................................. ลงวันที ..............................
วัตถุประสงค์เพือชําระหนี 0สถาบันการเงินตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว โดย
ข้ าพเจ้ าประสงค์คํ 0าประกันหนี 0ดังกล่าวพร้ อมดอกเบี 0ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์ แห่งหนี 0นัน0
ข้ อ 2 ให้ การคํ 0าประกันนี 0มีผลใช้ บงั คับและผูกพัน ข้ าพเจ้ าจะไม่บอกเลิกสัญญาคํ 0าประกันจนกว่าสหกรณ์จะได้ รับชําระ
หนี 0ตามสัญญาเงินกู้โครงการข้ างต้ นนี 0ครบถ้ วนแล้ ว และข้ าพเจ้ ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการคํ 0าประกันรายนี 0 จนกว่าผู้ทีข้ าพเจ้ าคํ 0าประกันรายนี 0จะได้ ให้ สมาชิกอืนซึง
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คํ 0าประกันแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ 3 ในกรณีทต้ี องชําระหนี 0แทนผู้ก้ ู หลังจากสหกรณ์ได้ มีหนังสือบอกกล่าวไปยัง ข้ าพเจ้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้
หน่วยงานทีมีหน้ าทีจ่ายเงินให้ แก่ข้าพเจ้ าดําเนินการหักเงินได้ รายเดือน หรื อเงินได้ อืนใดทีข้ าพเจ้ ามีสทิ ธิได้ รับ เพือชําระหนี 0เงินกู้
พร้ อมดอกเบี 0ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี 0นัน0 ตามรายการทีสหกรณ์เรี ยกเก็บให้ แก่สหกรณ์
ข้ อ 4 กรณีสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้ าพเจ้ า ให้ สหกรณ์สง่ ไปยังภูมิลาํ เนาของข้ าพเจ้ าดังกล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่
ข้ าพเจ้ าจะได้ แจ้ งการย้ ายทีอยูใ่ ห้ สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือ
ข้ าพเจ้ าได้ อ่ าน และเข้ าใจข้ อ ความในสัญญาคํา- ประกัน นีแ- ล้ ว มีความประสงค์ ค าํ - ประกัน การชําระหนีค- ืน ของ
ผู้ก้ ู จึงลงลายมือ ชื&อ ไว้ เ ป็ นสําคัญต่ อ หน้ าพยาน
ลงลายมือชือ..................................................................................... ผู้คํ 0าประกัน
(....................................................................................)
ลงลายมือชือ..................................................................................... พยาน
(....................................................................................)
ลงลายมือชือ..................................................................................... พยาน
(....................................................................................)
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เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
วันที ...............................................................
ข้ าพเจ้ า ........................................................................................................................................ ผู้คํ 0าประกัน
เลขประจําตัวประชาชน .......................................................................... ปั จจุบนั อยูท่ ี บ้ านเลขที ..........................................
..........................................................................................................................................................................................
เลขทีสมาชิก ..................... ตําแหน่ง............................................................................. สังกัด..............................................
โทร.สํานักงาน...................................................... โทร.บ้ าน................................. โทร.มือถือ................................................
ขอทําหนังสือคํ 0าประกันให้ ไว้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด เพือเป็ นหลักฐานดังนี 0
ข้ อ 1 ตามที (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................... ผู้ก้ ู
เลขประจําตัวประชาชนเลขที ...................................................................... เลขทีสมาชิก........................ ได้ ก้ เู งินจากสหกรณ์
จํานวน.............................................. บาท(........................................................................................) อัตราดอกเบี 0ยร้ อยละ
........... ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชําระ ............... งวด ตามเลขทีสัญญา ............................................. ลงวันที ..............................
วัตถุประสงค์เพือชําระหนี 0สถาบันการเงินตามเอกสารแนบท้ ายสัญญา และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว โดย
ข้ าพเจ้ าประสงค์คํ 0าประกันหนี 0ดังกล่าวพร้ อมดอกเบี 0ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์ แห่งหนี 0นัน0
ข้ อ 2 ให้ การคํ 0าประกันนี 0มีผลใช้ บงั คับและผูกพัน ข้ าพเจ้ าจะไม่บอกเลิกสัญญาคํ 0าประกันจนกว่าสหกรณ์จะได้ รับชําระ
หนี 0ตามสัญญาเงินกู้โครงการข้ างต้ นนี 0ครบถ้ วนแล้ ว และข้ าพเจ้ ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่
เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการคํ 0าประกันรายนี 0 จนกว่าผู้ทีข้ าพเจ้ าคํ 0าประกันรายนี 0จะได้ ให้ สมาชิกอืนซึง
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คํ 0าประกันแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ 3 ในกรณีทต้ี องชําระหนี 0แทนผู้ก้ ู หลังจากสหกรณ์ได้ มีหนังสือบอกกล่าวไปยัง ข้ าพเจ้ าแล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้
หน่วยงานทีมีหน้ าทีจ่ายเงินให้ แก่ข้าพเจ้ าดําเนินการหักเงินได้ รายเดือน หรื อเงินได้ อืนใดทีข้ าพเจ้ ามีสทิ ธิได้ รับ เพือชําระหนี 0เงินกู้
พร้ อมดอกเบี 0ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี 0นัน0 ตามรายการทีสหกรณ์เรี ยกเก็บให้ แก่สหกรณ์
ข้ อ 4 กรณีสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้ าพเจ้ า ให้ สหกรณ์สง่ ไปยังภูมิลาํ เนาของข้ าพเจ้ าดังกล่าวข้ างต้ น เว้ นแต่
ข้ าพเจ้ าจะได้ แจ้ งการย้ ายทีอยูใ่ ห้ สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือ
ข้ าพเจ้ าได้ อ่ าน และเข้ าใจข้ อ ความในสัญญาคํา- ประกัน นีแ- ล้ ว มีความประสงค์ ค าํ - ประกัน การชําระหนีค- ืน ของ
ผู้ก้ ู จึงลงลายมือ ชื&อ ไว้ เ ป็ นสําคัญต่ อ หน้ าพยาน
ลงลายมือชือ..................................................................................... ผู้คํ 0าประกัน
(....................................................................................)
ลงลายมือชือ..................................................................................... พยาน
(....................................................................................)
ลงลายมือชือ..................................................................................... พยาน
(....................................................................................)

