โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
สมาชิกที่ขอกู้เงินพิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
เงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์ ประกอบด้วย
1. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์

วงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 108 งวด

2. เงินกู้พิเศษกูเ้ พื่อซื้อรถจักรยานยนต์

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 48 งวด

3. เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมรถยนต์

วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 48 งวด

4. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพรายย่อย

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท

ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
หลักประกันโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขเอนกประสงค์
o
o
o
o

กู้ไม่เกิน 200,000 บาท
ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
กู้เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท
ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน
กู้เกิน 700,000 บาท ขึ้นไป
ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน
กรณีใช้เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ (กรณีไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ) หรืออสังหาริมทรัพย์ของตนเอง
หรือบุคคลอื่นที่ปลอดภาระการจำนอง ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินนั้น ๆ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงิน โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
ผูก้ ู้
1. คำขอและสัญญากู้เงินโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
จำนวน 1 ฉบับ
ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก
และไม่หมดอายุ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้
3. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
จำนวน 1 ฉบับ
ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกครั้ง)
5. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์
อย่างละ 1 ฉบับ
รถยนต์ใหม่
ใบเสนอราคา, สัญญาการจองรถ, รูปถ่ายสินค้าหรือแคตตาล็อก
รถยนต์มือสอง
ใบเสนอราคา, สัญญาการจองรถ/สัญญาซื้อขายรถยนต์, สำเนาบัตรผู้ขาย,
รายการจดทะเบียน (เล่มสีเขียว) และรูปถ่าย
6. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
อย่างละ 1 ฉบับ
รถจักรยานยนต์ใหม่ ใบเสนอราคา, สัญญาการจองรถ, รูปถ่ายสินค้าหรือแคตตาล็อก
รถจักรยานยนต์มือสอง ใบเสนอราคา, สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์, สำเนาบัตรผู้ขาย,
รายการจดทะเบียน (เล่มสีเขียว) และรูปถ่าย
7. เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมรถยนต์
อย่างละ 1 ฉบับ
- ใบประเมินราคาหรือใบแจ้งซ่อมรถยนต์จากอู่ซ่อม (แจกแจงรายละเอียด), ใบทะเบียน
พาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า), สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของอู่ซ่อมรถ,
รายการจดทะเบียนของผู้กู้ (เล่มสีเขียว) และรูปถ่าย
8. เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพรายย่อย
อย่างละ 1 ฉบับ
- แผนธุรกิจในการประกอบอาชีพ, ใบเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประอาชีพ
(แจกแจงรายละเอียดจำนวนและราคาสินค้า), รายละเอียดสถานที่ประกอบอาชีพ และรูปถ่าย
ผู้ค้ำประกัน
1. สัญญาค้ำประกันเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก
3. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/
สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

จำนวน 2 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 1 ฉบับ

เลขที่สญั ญา................/................ลงวันที่ ................................

เลขที่รับ........................................
ลงชื่อ..............................เจ้ าหน้าที่
วันที่..............................................







สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุ มชน จํากัด
คําขอและสัญญากูเ้ งินโครงการ

สิ นเชื่อเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายตามประเพณี (3 เดือน)
สิ นเชื่อเพือ่ อุปโภคในครัวเรื อน (24 งวด)
สิ นเชื่อเพือ่ ประกอบอาชี พรายย ่อย (36 งวด)
สิ นเชื่อเพือ่ ซือ้ รถยนต์ (108 งวด)
สิ นเชื่อเพือ่ ซือ้ รถจั กรยานยนต์ (48 งวด)
สิ นเชื่อเพือ่ ซ่อมแซมรถยนต์ (48 งวด)

เขียนที่...................................................................
วันที่.......................................................................

ข้อ 1 ข้าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................อายุ......................ปี
เลขทะเบียนสมาชิก........................เลขประจํ าตัวประชาชน
ออกให้โดย................................. ....................เมื่อวันที่............................................หมดอายุ.............................................................
สถานะ
โสด
สมรส ที่อยูที่ ่สามารถติดต่อได้..................................................................................................................
.............................................................
ข้าราชการ/ข้าราชการบํานาญฯ
พนักงาน/ลูกจ้ าง
สังก ัด .............................................................. ตําแหน่ง......................................................................................................................
อัตราเงิ นเดือน / ค่าจ้ าง...................................................บาท โทรศัพท์สํานักงาน...............................................................................
โทรศัพท์มือถือ...................................................................................
ข้อ 2 ข้าพเจ้ าขอกูเงิ้ นจํ านวน.....................................บาท (.................................................................................................................)
เพือ่ นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้.............................................................................................โดยขอชําระคืน...........................งวด

ข้ อ 3 ผู้กสู้ ัญญาว่า ถ้าผู้กยู้ ้ายที่อยู่จากภูมิลาํ เนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้ หรื อผู้กประสงค์
ู้
จะเปลีย่ นแปลงที่อยู่ ผู้กมู้ ีหน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
โดยทันที มิฉะนั้นผู้กจู้ ะต้องรั บผิดในความเสียหายทีส่ หกรณ์ได้รับนั้นด้วย
ข้ อ 4 ข้าพเจ้าตกลงช ําระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ทกุ เดือน รวมจํานวนงวดเดือนสู งสุด ตามระเบียบสหกรณ์ เริ่ มช ําระงวดแรกภายใน
เวลาไม่เกิน 60 วันนับจากวันทีเ่ ริ่ มสัญญาเงินกูโ้ ดยวิธีผอ่ นช ําระเงินกู้ เป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆกันทุกเดือน และใช้อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศของ
สหกรณ์ในการคิดค ํานวณดอกเบีย้ ตามประเภทเงินกู้ ในกรณีทสี่ หกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ย ข้ าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิม่ หรือลดได้ โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ ข้าพเจ้าทราบ
ข้ อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนี้เงินกูโครงการ
้
ภาระคาประกั
น ดอกเบีย้ ค้างช ําระ และการระดมหุน้ เพิ่ม ที่ข้าพเจ้าต้องช ําระต่อสหกรณ์
้ํ
(หากมี) และให้สหกรณ์จ่ายเงินกูส้ ่วนทีเ่ หลือโดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรั พย์ของข้าพเจ้าทีม่ ี อยู่ตอ่ สหกรณ์ หรื อตามทีร่ ะบุไว้ใน
หลักเกณฑ์เงินกูส้ ามัญประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้กได้
ู้ รับเงินกูจํ้ านวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วน และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรั บ
ใบเสร็ จรั บเงิน หรื อโอนเงินเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ยกเว้น กรณีบัตรสหกรณ์ ATM สูญหายหรือเสียหาย และอยู่ระหว่างการขอจัดทําบัตร
ใหม่ หรื อกรณีมีเหตุจาํ เป็ นที่สหกรณ์เห็นสมควรให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ตามทีร่ ะบุท้ายค ําขอนี้
ข้ อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ผู้บังคับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจ้ ู ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือน เงินหุ้น เงินฝาก เงินบําเหน็จบํานาญ
หรื อเงินได้อื่นใดที่ทางราชการหรื อสหกรณ์พงึ จ่ายให้ข้าพเจ้าเพื่อช ําระหนีด้ ังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดยข้ าพเจ้าจะไม่ย กเลิกข้ อตกลงนีจ้ นกว่าจะ
ชําระหนีค้ รบถ้ วน
ข้ อ 7 หากข้าพเจ้าค้างส่งเงินงวดช ําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดช ําระหนี้ดังว่านั้น
ถึงสามคราวสําหรั บเงินกูร้ ายหนึ่ง ๆ เป็ นอันถึงก ําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้ อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค ํานึงถึงก ําหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้ อ 8 กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ท้ งั หมด เงินปั นผล หรื อเงิน
อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยูห่ รื อมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์น ํามาช ําระหนีต้ ามสัญญากูเ้ งินนีจ้ นครบถ้วน
ข้ อ 9 กรณีที่ผ้กู ไู้ ด้กเู้ งินจากสหกรณ์มากกว่าร้ อยละเก้าสิบของจํานวนหุ้นทีม่ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ผู้กตกลงจั
ู้
ดหาผูค้ า้ ํ ประกันเพือ่ เป็ นหลักประกัน การ
ช ําระหนี้เงินกูค้ นื ตามระเบียบสหกรณ์หรือได้ จดั ทําหลักประกันตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้ อ 10 ผู้ก้ ยู ินยอมให้ หักเงินเดือน หรือเงินอื่น อาศัยอํานาจตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ข้ าพเจ้าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในสัญญานีแล้
้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่ อหน้าพยาน

ลงชื่อ................................................................................. ผูก้ และผู
ู ้ ร้ ับเงิ น
(.................................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน
(.....................................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน......................................
กรณีไม่ ม ีคู่สมรส โปรดระบุ

โสด

หยา

ลงชื่อ.................................................................พยาน
(..................................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน................................
หมาย

หมายเหตุ = กรณีที่ผู้ กู้หย่ าหรือคู่สมรสมรณะ ต้องแสดงสําเนาเอกสารใบสําคัญการหย่ าหรือมรณบัตรด้วย ทุ กครั้ง

หลั กประกันเงินกู้
 บุคคลคํ้าประก ัน
 หลักทรัพย์คา้ ํ ประก ัน
(เงิ นค่าหุน้ /เงิ นฝาก/อสังหาริ มทรัพ ย์)
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
(ยกเว้นบํานาญและกูหุ้ ้น)
ขอรับรองว่า ผูก้ ปฏิ
ู ้ บตั ิราชการอยูจริ่ งและ
ไม่อยูระหว่างถู
่
กสอบสวนทางวินยั อย า่ งร้ายแรง
ลงชื่อ.......................................................
(............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................
วันที่.....................................................
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภท
อํานวยการระดับต้นขึ้น ไปหรื อเที ยบเท่า หรื อ
ผูบ้ ริ หารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่ น แล้วแต่กรณี
สํ าหรับเจ้ าหน้าที่สหกรณ์
จํ านวนเงิ นที่เห็นควรอนุมตั ิ................................บาท
มีหนุ ้ อยูในสหกรณ์
่
จํานวน.............. ..................บาท
อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์
ปั จจุบนั ...............%ต่อปี ชําระคืน.....................งวด
งวดละ..........................บาท / เดือน
เงิ นได้รายเดือนคงเหลือหลังกู...........................บาท
้
ลงชื่อ...............................................เจ้ าหน้าที่สหกรณ์
ลงชื่อ...............................................ผูจ้ ั ดการ
(...............................................)
คณะกรรมการเงินกู้
มติครั้งที่......../............วันที่...............................
อนุมตั ิ...........................................บาท
ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ............................................กรรมการ
คํายินยอมคู่สมรสของผู้ก้ ู
ข้าพเจ้ า...................................................................
คูส่ มรสของ...........................................................ผูก้ ู ้
ยินยอมให้ผกู ้ ู ้ กูเงิ้ นจาก สอ.พช. ได้
............................................................คูส่ มรสผูก้ ู ้
(................................................................)
..........................................................พยาน
(............................................................)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด
สัญญำค้ ำประกันเงินกูโ้ ครงกำรเงินกูพ้ เิ ศษเพือ่ สร้ำงสุขอเนกประสงค์
เขียนที่...........................................................
วันที่..............................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................อายุ......................ปี สมาชิ กเลขทะเบียน.......................................................
เลขประจาตัวประชาชน
ออกให้โดย...................................................... ...เมื่อวันที่........................................................
หมดอายุ.....................................................ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้.........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์........................................................ ข้าราชการ
พนักงาน/ลูกจ้าง สังกัด .................................................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................โทรศัพท์มือถือ....................................................................อัตราเงินเดือน / ค่าจ้าง ...............................................................
ซึ่งต่อไปในหนังสื อสัญญานี้จะเรี ยกว่า “ผูค้ ้ าประกัน” ขอหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อนี้จะเรี ยกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ น
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ตามที่ ..................................................................................................................................................ผูก้ ไู ้ ด้กเู ้ งินจากสหกรณ์ ตามหนังสื อสัญญากูเ้ งินโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อสร้างสุ ข
อเนกประสงค์ จานวน......................................บาท (....................................................................................) สัญญาที่............./.............. ลงวันที่..............................................
และสหกรณ์ได้ยอมให้ผกู ้ กู ้ เู ้ งินจากสหกรณ์ ตามสัญญาเงินกูจ้ านวนดังกล่าวแล้วซึ่งผูก้ ไู ้ ด้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว ผูค้ ้ าประกันยอมเข้าค้ าประกันการชาระหนี้ของผูก้ ู ้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าผูก้ ู ้
ผิดนัดชาระหนี้ไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์ หรื อผูก้ ผู ้ ิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู ้ และเรี ยกให้ผกู ้ ชู ้ าระหนี้ หรื อมีกรณี อื่นใด อันกระทาให้ผใู ้ ห้กไู ้ ม่ได้รับชาระ
หนี้ตามสัญญากูด้ งั กล่าวแล้วก็ดี ผูค้ ้ าประกันยอมรับผิดชาระเงินต้นที่ผกู ้ คู ้ า้ งชาระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสิ นไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้คา้ งชาระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสี ยหายใด ๆ ทั้งสิ้น ตามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน
ข้ อ 2 การค้ าประกันหนี้เงินกูด้ งั กล่าวนี้ ย่อมผูกพันผูค้ ้ าประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผคู ้ ้ าประกันขอยืนยันว่าผูก้ ไู ้ ม่เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ และเข้าทาสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสาคัญ
ผิดอย่างใด ๆ
ข้ อ 3 ในกรณี ที่ผกู ้ ผู ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญากูด้ งั กล่าวแล้ว ผูก้ จู ้ ะถูกศาลพิพากษาให้เป็ นคนล้มละลาย หรื อไม่ปรากฏว่าผูก้ ไู ้ ปอยูแ่ ห่ งใดในพระราชอาณาเขต โดยผูก้ ไู ้ ปจากถิ่นที่อยู่
หรื อหาตัวไม่พบ หรื อย้ายภูมิลาเนาโดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรี ยกให้ผคู ้ ้ าประกันชาระหนี้ตามสัญญากูน้ ้ นั ได้ทนั ที
ข้ อ 4 หากผูค้ ้ าประกันพ้นจากการเป็ นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม ผูค้ ้ าประกันยังคงผูกพันต่อหนี้คา้ งชาระแก่สหกรณ์ไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้โดยสิ้นเชิง
ครบถ้วน
ข้ อ 5 ในการชาระหนี้แทนผูก้ ูน้ ้ นั ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรื อนายจ้างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ผคู ้ ้ าประกันปฏิบตั ิหน้าที่หกั เงินเดือน
หรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดชาระจ่ายแก่ผคู ้ ้ าประกันนั้น เพื่อชาระหนี้หือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้น
จะระงับสิ้นไป โดยหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หกั ไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าว ผูค้ ้ าประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่ สหกรณ์ให้ความยินยอม
ข้ อ 6 เงินค่าหุ น้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรื อบรรดาสิ ทธิ ประโยชน์ใด ๆ ที่ผคู ้ ้ าประกันจะได้รับจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ หรื อสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากประกันชีวิต
ที่ผคู ้ ้ าประกันตกลงไว้กบั ผูเ้ อาประกันให้สหกรณ์นาไปหักชาระหนี้ตามสัญญาค้ าประกันนี้ได้
ข้ อ 7 ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันทาหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ต่าง ๆ ในเงินค่าหุ น้ เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดจากสหกรณ์ไว้เป็ นหลักฐาน เมือผูค้ ้ าประกันถึงแก่ความตายนั้น ไม่วา่ จะได้ต้ งั ผูร้ ับ
โอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรื อหลังจากที่ผคู ้ ้ าประกันจะทาสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้แต่ประการใด โดยให้ผูร้ ับโอนประโยชน์
ชาระหนี้ตามสัญญานี้ให้ครบถ้วนก่อน
ข้ อ 8 ผูค้ ้ าประกันสัญญาว่า ถ้าผูค้ ้ าประกันย้ายตาบลที่อยูจ่ ากภูมิลาเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้ หรื อผูค้ ้ าประกันประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ผูค้ ้ าประกันมีหน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
โดยทันที มิฉะนั้นผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดในความเสี ยหายที่สหกรณ์ได้รับด้วย
สั ญญาฉบับนีไ้ ด้ ทาขึน้ เป็ นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการซึ่งทั้งสองฝ่ ายได้อ่านและเข้ าใจข้ อความของสั ญญานีด้ โี ดยตลอดแล้ ว เพื่อเป็ นหลักฐานจึงได้ ลงลายมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน
ต่ อหน้ าพยาน
คายินยอมคู่สมรสของผู้คา้ ประกัน
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)......................................................... ผูค้ ้ าประกัน
(............................................................)
เลขทะเบียนสมาชิก...........................

ข้าพเจ้า..............................................................................
เป็ นคู่สมรสของ................................................................
ยินยอมให้ค้ าประกัน กูเ้ งินจาก สอ.พช. ได้

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

........................................................คู่สมรสผูค้ ้ าประกัน
(.......................................................)

กรณีไม่ มีคู่สมรส โปรดระบุ

โสด

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

หม้าย

หมายเหตุ = กรณีที่ผ้คู าประกันหย่ าหรื อคู่สมรสมรณะ ต้ องแสดงสาเนาเอกสารใบสาคัญการหย่ าหรื อมรณะบัตรด้ วย ทุกครั้ง

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

