สินเชื่อโครงการสนับสนุนสมาชิกที่ปฏิบตั งิ านตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
ที่ได้รบั ผลกระทบจากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จํากัด
ลําดับ
1
โครงการ
2

คุณสมบัติผกู ้ ู ้
และผูค้ ้าํ ประกัน

รายละเอียด
สินเชื่อโครงการสนับสนุ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิงานตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รบั ผลกระทบ
จากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
เริ่มตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563
2.1 เป็ นสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (ลูกจ้าง) ที่ปฏิบตั ิงานตามโครงการมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
ที่ได้รบั ผลกระทบจากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
2.1.1 สมาชิกสามัญ
ผูก้ ู ้
- เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ผูค้ ้ าํ ประกัน - เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ผูค้ ้าํ ประกันสามารถคํ้าประกันจากสิทธิเดิมเพิ่มอีกจํานวนเงินไม่เกิน 48,000.-บาท
2.1.2 สมาชิกสมทบ
ผูก้ ู ้
- เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือและ
เป็ นลูกจ้างธนาคารออมสินไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผูค้ ้ าํ ประกัน - เป็ นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3

วัตถุประสงค์การกู ้

4

การพิจารณาเงินกู ้

เพื่อเป็ นการช่วยเหลือและสนับสนุ นสมาชิกที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รบั ผลการทบ
จากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019

5

การคํานวณเงินให้กูต้ ามความสามารถในการชําระหนี้
(เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือ 5,000.-บาท)
อัตราดอกเบี้ ยเงินกู ้ อัตราดอกเบี้ ยเป็ นไปตามประกาศสหกรณ์

6

จํานวนเงินให้กู ้

วงเงินกูส้ ูงสุดไม่เกิน 48,000.-บาท
ลําดับ
ประเภท
1
สมาชิกสามัญ
2

3

- สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของสหกรณ์
- สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ผ่อนปรนหนี้
สมาชิกสมทบ

วงเงินกู ้
48,000.24,000.-

24,000.-

หมายเหตุ

ส่งหักเงินเดือน

ลําดับ

รายละเอียด
ระยะเวลาส่งชําระเงินกูไ้ ม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด
- ปี ที่ 1 (งวดที่ 1 – 12) ส่งชําระเฉพาะดอกเบี้ ยเท่านั้น (ปลอดชําระเงินต้น)
- ปี ที่ 2-3 (งวดที่ 13 -36) ส่งชําระเงินต้นและดอกเบี้ ยตามปกติ
บุคคลคํ้าประกัน หรือสมุดเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์
(สิทธิบุคคลคํ้าประกันไม่รวมกับเงินกูป้ กติ)
9.1 คําขอกูเ้ งินสามัญสินเชื่อโครงการสนับสนุ นสมาชิกที่ปฏิบตั ิงานตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รบั
ผลกระทบจากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
9.2 เอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ดังนี้
ผูก้ ู ้
- เอกสารการจ่ายเงินเดือนมีนาคม 2563 และเงินเดือนสุดท้าย
ผูค้ ้ าํ ประกัน - เอกสารการจ่ายเงินเดือนสุดท้าย
9.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าํ ประกัน
(รับรองสําเนาถูกต้อง)

7

การชําระเงินกู ้

8

หลักประกันการกู ้

9

เอกสารการกู ้
และคํ้าประกัน

10

เงื่อนไข

ผูก้ ูต้ อ้ งมีทุนเรือนหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู ้

11

อื่น ๆ

วิธีปฏิบตั ิอื่น ๆ และการพิจารณาจํานวนเงินให้กอู ้ ยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ

หนังสือCV ที่........... / ...............
วันที่.......... / .......... / ...............

รับที่.............. / ...................
วันที่......... / .......... / ..........

คําขอกู้เงินสามัญ
(โครงการสนับสนุนสมาชิกที่ปฏิบตั ิงานตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

คําเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กําหนดไว้ในแบบคําขอกูด้ ว้ ยลายมือของตนเอง
โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์
ไม่รับพิจารณา

ที่ได้รบั ผลกระทบจากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019)
เขียนที่...............................................................................
วันที่....................เดือน.........................................พ.ศ.....................

เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิ น จํากัด
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ.................ปี ตําแหน่ง.........................................รหัส.........................
สมาชิกเลขที่........................................... เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน........................................... สังกัด [ ] หน่วย [ ] สาขา..........................
[ ] ส่วน [ ] เขต .................................................... [ ] ฝ่ าย [ ] ภาค ................................................ สายงาน......................................................
กลุ่มงาน...................................................................โทรศัพท์ที่ทาํ งาน ............................................. มือถือ.........................................................
เงินเดือน/เงินบํานาญ......................................................บาท รายได้อื่น (ระบุอาชีพ).................................................เดือนละ.........................บาท
ขอเสนอคําขอกูส้ ามัญเพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ จํานวน...............................................บาท(................................................................)
โดยจะนําไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ ( ) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบฯ
( ) อื่น ๆ .............................................................................................. (ระบุ)
ข้อ 2. ในเวลานี้ ข้าพเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม....................................หุน้ เป็ นเงิน...........................................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา.......................................บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
3.1 หนังสื อกูท้ ี่.............................../..................................... วันที่......................................................................................
เพื่อ................................................................................ เงินต้นคงเหลือ...............................................................บาท
ข้อ 4. นอกจากค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนี้ คือ
4.1 [ ] สมุดเงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์เลขที่ ................................. จํานวนเงิน.......................บาท
4.2 [ ] สมาชิกสหกรณ์
ลําดับ
ที่

1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

สมาชิก
เลขที่

พนักงาน
ตําแหน่ง
สังกัด

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เป็ นผูค้ ้ าํ ประกันราย
อื่นตามหนังสื อคํ้า
ประกันที่และชื่อผูก้ ู้

ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะเข้า
คํ้าประกันตามคําขอกู้
ข้างต้นนี้ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นสําคัญ

ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งชําระเงินงวดตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้ ดังนี้
(ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์)
[ ] ระยะเวลาส่ งชําระเงินกูไ้ ม่เกิน 3 ปี หรื อ 36 งวด
- ปี ที่ 1 (งวดที่ 1 – 12) ส่ งชําระเฉพาะดอกเบี้ยเท่านั้น (ปลอดชําระเงินต้น)
- ปี ที่ 2 (งวดที่ 13 – 36) ส่ งชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตามปกติ
ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาํ หนังสื อกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 7. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชี พ หากข้าพเจ้าลาออกจากธนาคารออมสิ นหรื อพ้นสภาพจากการเป็ น
พนักงานธนาคารออมสิ น ข้าพเจ้ายินยอมให้นาํ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชี พที่ ขา้ พเจ้าจะได้รับชําระหนี้ คืนพร้อมทั้งดอกเบี้ ยให้
สหกรณ์ทนั ที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความโดยครบถ้วนเป็ นที่เข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ................................................................ผูข้ อกู้
(.................................................................)
หลักเกณฑ์ การขอกู้เงินสามัญ จํานวนตั้งแต่ 10,000 - 48,000 บาท
ผู้ขอกู้
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2. จํานวนเงินกูเ้ ป็ นดังนี้
2.1 จํานวนเงินกูท้ ี่ได้รับเป็ นไปตามความสามารถ
ในการชําระหนี้ แต่ไม่เกิน 48,000 บาท
2.2 เงินได้คงเหลือหลังหักเงินกูท้ ุกประเภทแล้ว
คงเหลือ 30% หรื อ 5,000 บาท
3. เอกสารประกอบการขอกู้ (รับรองสําเนาทุกฉบับ)
3.1 เอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือนมีนาคม 2563
และเงินเดือนสุ ดท้าย
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรที่
ทางราชการออกให้

ผู้คาํ้ ประกัน
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2. การคํ้าประกันเงินกูเ้ ป็ น ดังนี้
สิ ทธิพเิ ศษ ผูค้ ้ าํ ประกันสามารถคํ้าประกันจากสิ ทธิ เดิม
เพิ่มอีกจํานวนเงินไม่เกิน 48,000 บาท

3. เอกสารประกอบการคํ้าประกัน (รับรองสําเนาทุกฉบับ)
3.1 เอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือนสุ ดท้าย
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรที่
ทางราชการออกให้

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเงินกูส้ ามัญโครงการสนับสนุนสมาชิกที่ปฏิบตั ิงาน
ตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รบั ผลกระทบจากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019

สัญญาเลขที่............/............. ฉบับลงวันที่...................................

ทําที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จํากัด
วันที่....................................................................................
ข้าพเจ้า............................................................ อายุ .................. ปี ตําแหน่ ง................................................
เลขที่ สมาชิก ..................................รหัสพนั กงาน............................................... เงินเดื อน................................. บาท
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน.............................สังกัดกลุ่มงาน/สาขา.............................ส่วน/เขต ....................................
ฝ่ าย/ภาค ....................................... อยูบ่ า้ นเลขที่ .................. ถนน ........................... แขวง/ตําบล............................
เขต/อําเภอ................................................. จังหวัด.............................................. รหัสไปรษณีย์ .....................................
โทรศัพท์...................................... ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญา เรียกว่า “ผูก้ ู”้ ฝ่ ายหนึ่ ง กับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนั กงานธนาคาร
ออมสิน จํากัด ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียว่า “ผูใ้ ห้กู”้ อีกฝ่ ายหนึ่ ง ทั้งสองฝ่ ายได้ตกลงทําสัญญา โดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผูก้ ูต้ กลงกูย้ มื เงิน และผูใ้ ห้กูต้ กลงให้กูเ้ ป็ นเงิน.........................................................................................บาท
(....................................................................) โดยผูก้ ูจ้ ะนําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามสัญญาเงินกูเ้ ลขที่.......................
ฉบับลงวันที่ ...............................................ซึ่งผูใ้ ห้กไู ้ ด้จา่ ยเงินตามจํานวนเงินกูน้ ี้ ให้แก่ผกู ้ ู ้ และผูก้ ูไ้ ด้รบั เงินไว้ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2 ผูก้ ูย้ อมชําระเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน พร้อมชําระดอกเบี้ ยเงินกูใ้ ห้ผูใ้ ห้กูใ้ นอัตราตามที่ผูใ้ ห้กูป้ ระกาศกําหนด
เป็ นคราว ๆ ไป ในขณะทําสัญญานี้ ผูใ้ ห้กูป้ ระกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยมีกาํ หนดระยะเวลาการ
ชําระเงินกูแ้ ละดอกเบี้ ยให้แก่ผูใ้ ห้กู ้ ตั้งแต่งวดเดือน..............................................................เป็ นต้นไป ระยะเวลาส่งชําระ
เงินกูไ้ ม่เกิน 3 ปี ดังนี้
- ปี ที่ 1 (งวดที่ 1 - 12) ให้ผกู ้ ูส้ ่งชําระเฉพาะดอกเบี้ ยเท่านั้น (ปลอดชําระเงินต้น)
- ปี ที่ 2-3 (งวดที่ 13-36) ให้ผกู ้ ูส้ ่งชําระเงินต้นและดอกเบี้ ยตามปกติที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเป็ นงวดรายเดือน
เดือนละ.......................................บาท (...................................................................)
ข้อ 3. กรณี ที่ ผู ้ใ ห้กู ้มี ก ารปรับ อั ต ราดอกเบี้ ยให้สู ง ขึ้ นตามเงื่ อ นไขในสั ญ ญาเงิ น กู ้ อั น เป็ นเหตุ ใ ห้เงิ น งวด
ผ่ อ นชํา ระหนี้ แต่ ล ะงวดสู ง กว่า ที่ กํ าหนดไว้ต าม ข้อ 2 ผู ้กู ้ต กลงยิ น ยอมชําระเงิ น งวดที่ เพิ่ ม ขึ้ นตามที่ ผู ้ให้กู ้กํ าหนด
โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผูใ้ ห้กูท้ ราบล่วงหน้า หรือต้องได้รบั ความยินยอมจากผูก้ ูก้ ่อนแต่อย่างใด
ข้อ 4. (สําหรับผูค้ ้าํ ประกัน) ข้าพเจ้า 1...................................................................................................................
2. ........................................................................................ ในฐานะผูค้ ้าํ ประกันได้รบั ทราบการส่งชําระหนี้ ต้นเงินกูส้ ามัญ
ตามสัญ ญาดังกล่ าวข้างต้น และกรณี ที่ ผู ้กู ผ้ ิ ด นั ด ไม่ ชําระหนี้ เงิ น กู ด้ ังกล่ าวข้างต้น ให้แก่ผู ้ให้กู ไ้ ม่ ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ ก็ ดี
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชําระหนี้ ให้แก่ผูใ้ ห้กูแ้ ทนผูก้ ูต้ ามระเบียบสหกรณ์
ข้อ 5. บรรดาเงื่อนไขและข้อสัญญาที่กาํ หนดไว้ในสัญญาเงินกู ้ และที่กาํ หนดไว้ในสัญญาและหรือบันทึกอื่นใดที่ได้
จัดทําขึ้ นในการกูเ้ งินตามสัญญากูเ้ งินดังกล่าวก่อนบันทึกฉบับนี้ (ถ้ามี) ซึ่งมิได้ถูกยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มเติมโดยบันทึ ก
ฉบับนี้ ให้ยงั คงมีผลใช้บงั คับต่อไป และให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญาเงินกูด้ ว้ ย
สัญ ญานี้ ทําขึ้ นเป็ นสองฉบับมี ขอ้ ความถู กต้องตรงกัน ผู ก้ ู แ้ ละหรือผู ค้ ้ําประกัน ได้อ่านข้อความโดยตลอดแล้ว
เห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามเจตนารมณ์ จึงลงชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน ในวัน เดือน ปี ที่ทาํ สัญญานี้
ลงชื่อ...........................................................ผูก้ ู ้
(........................................................)

ลงชื่อ..............................................................ผูค้ ้าํ ประกัน
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................ผูค้ ้าํ ประกัน
(.............................................................)

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

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

หมายเหตุ ข้อ 4. ให้ระบุชื่อผูค้ ้ าํ ประกันตามสัญญาหลัก และผูค้ ้าํ ประกันต้องลงลายมือชื่อครบทุกคนตามช่องที่กาํ หนด

