แบบคำขอและสัญญำกู้เงินกองทุนสงเครำะห์เงินกู้เพื่อสวัสดิกำร(เงินทุนเลี้ยงชีพ)(โครงกำร 5)
วันที่......................................................
เรียน ผู้อำนวยกำรกองทุนสงเครำะห์
ข้อมูลผู้กู้
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................อายุ.................ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด พ.ศ.............................................เลขที่บัตรประชาชน................................................................
สถำนะภำพสมรส ( )โสด

( )สมรส ( )อื่นๆ ระบุ..............................................................................

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู...............................................วันที่บรรจุ/แต่งตั้ง...........................................
จานวนปีที่บรรจุ/แต่งตั้ง............................ปี ตาแหน่งงานปัจจุบัน......................................................................
เงินเดือน.......................................บาท/เดือน รายได้พิเศษ....................................บาท/เดือน
แหล่งที่มาของรายได้พิเศษ....................................................................................(พร้อมเอกสารประกอบ)
ที่ทำงำนปัจจุบัน โรงเรียน.................................................................................................................................
ที่อยู่โรงเรียน เลขที.่ ..............หมู่ท.ี่ ...........ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................................
ตาบล/แขวง................................................อาเภอ.........................................จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์.................................................................โทรสาร.............................
E-mail Address…………………………………………………………..
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่ ...........................หมู่ท.ี่ ...........................ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน.............................................ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ.......................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์บ้าน..............................................
โทรศัพท์มือถือ...............................................................................โทรสาร........................................................
E-mail Address……………………………………………………..
จำนวนเงินที่ขอสินเชื่อ.........................................บาท ระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้.................................เดือน
บัญชีรับโอนเงินกู้ (บมจ.ธนำคำรกรุงไทย) สาขา............................................................................................
บัญชีออมทรัพย์ เลขที.่ ............................................................ชื่อบัญชี..............................................................
ผู้กู้ลงนาม...............................................................

/เอกสารประ...

-2เอกสำรประกอบกำรยื่นขอสินเชื่อ
1. สัญญากู้เงินกองทุนสงเคราะห์ จานวน 2 ฉบับ (สาหรับกองทุนสงเคราะห์ 1 ฉบับ และผู้กู้ 1 ฉบับ)
2. แบบคาขอกู้ เอกสารประกอบ หนังสือยินยอมต่างๆ (จานวน 1 ชุด)
3. สาเนาบัตรประชาชน(ผู้ยื่นกู)้ ต้องชัดเจน และยังไม่หมดอายุ
4. สาเนาสมุดประจาตัวครู(ผู้ยื่นกู้) ทุกหน้า
5. สาเนาหนังสือการบรรจุ/แต่งตั้ง(ผู้ยื่นกู้)
6. หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน(ผู้ยื่นกู้)
7. สาเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนำคำรกรุงไทย สาหรับการโอนเงินเข้าบัญชี(ของผู้ยื่นกู้)
8. กรณีผู้รับใบอนุญาตมอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามแทน จะต้องแนบสาเนาหนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่น
ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเพิ่มเติม
9. สาเนาการนาส่งเงินสะสม 3% ย้อนหลัง 1 เดือน
10. สาเนาบัตรประชาชน(คู่สมรส) ต้องชัดเจน และยังไม่หมดอายุ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
1. วงเงินอนุมัติ และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้
1.1 วงเงิน 90% ของเงินสะสม (3%) สาหรับสมาชิกที่บรรจุเป็น ผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีอายุงาน 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ส่งเงินสะสมและเงินสมทบ 60 งวดขึ้นไปและส่งต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
1.2 วงเงิน 90% ของเงินสะสมและเงินสมทบ (12%) สมาชิกที่บรรจุเป็น ผู้อานวยการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป ส่งเงินสะสมครบ 120 งวด ขึ้นไปและส่งต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน
2. กรณีกู้หักกลบลบหนี้ ผู้ยื่นกู้จากสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ(เงินทุนเลี้ยงชีพ) โครงการเดิม ต้องมีประวัติการผ่อน
ชาระดีไม่เคยผิดนัดชาระหนี้ และผ่อนชาระมาแล้ว 24 งวด ติดต่อกัน (2 ปี)
3. อายุผู้ยื่นกู้ไม่เกิน 65 ปี ณ วันยื่นขอกู้ และผ่อนได้ไม่เกินอายุ 70 ปี
4. ระยะการผ่อนชาระ 1 ปี(12 งวด) สูงสุดไม่เกิน 10 ปี(120 งวด)
5. หลักประกัน ใช้เงินทุนเลี้ยงชีพเป็นหลักประกัน (เงินสะสม หรือ เงินสะสมและเงินสมทบ)
6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7. ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลล้มละลาย
8. ข้อมูลทางการเงินที่แสดงว่าสามารถชาระหนี้เงินกู้ได้ (รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้ การหมุนเวียนบัญชี)
ดอกเบี้ย ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
1. อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศของกองทุนสงเคราะห์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
(ปัจจุบันอัตราร้อยละ 4 ต่อปี)
2. ค่าปรับ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ หรือชาระหนี้เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป จะคิดค่าปรับร้อยละ 3
ต่อปี โดยคิดค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ผิดนัดชาระหนี้จนถึงวันที่ชาระเงินและคานวณจากยอดหนี้
คงเหลือทั้งหมด
3. ค่าธรรมเนียมค่าอากรแสตมป์ (หักจากวงเงินอนุมัติสินเชื่อ) ร้อยละ 0.05 (ขั้นต่า 10 บาท)
/การชาระเงิน…
ผู้กู้ลงนาม...............................................................

-3กำรชำระเงิน
ผู้ยื่นกู้ต้องให้ความยิน ยอมให้สถานศึกษาหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากโรงเรียน
เพื่อชาระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ(ชาระล่าช้าเกินกาหนด ทุกสิ้นเดือนเกินกว่าวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นให้แก่กองทุนสงเคราะห์ จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
เงื่อนไขกำรทวงถำม
ในกรณีที่กองทุนสงเคราะห์ มีความจาเป็นที่ต้องติดตามทวงถามหนี้ กองทุนสงเคราะห์อาจดาเนินการ
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลผู้ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้เป็นผู้ดาเนินการแทนกองทุนสงเคราะห์
ก็ได้ หากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ผู้กู้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
คำขอ/คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................................ตกลงขอกู้เงินตามจานวนที่กองทุน
สงเคราะห์ ได้พิจารณาอนุมัติและขอให้กองทุนสงเคราะห์ จ่ายเงินกู้ดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าโดยการนาเงินกู้เข้า
บัญชีรับโอนเงินกู้ของข้าพเจ้าที่ได้แจ้งความจานงไว้ ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการ
ขอกู้เงินและยินยอมเสียค่าอากรแสตมป์ ค่าปรับ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) ให้แก่กองทุนสงเคราะห์และ
ข้าพเจ้าทราบดีว่า กองทุนสงเคราะห์สงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติเงินกู้หรือจะไม่อนุมัติเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้าก็ได้ และ
หากกรณีข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลเป็นเท็จในการขอกู้นี้ กองทุนสงเคราะห์สามารถบอกใช้สิทธิยกเลิกสัญญาเงินกู้
และฟ้องร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้เงินกูอ้ ันเกิดจากข้อมูลเท็จนี้ได้
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้ให้ไว้กับกองทุนสงเคราะห์ตามคาขอนี้เป็นความจริงทุก
ประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ..............................................................ผู้ยื่นคาขอสินเชื่อ
(.............................................................)

สัญญำกู้ยืมเงินกองทุนสงเครำะห์เงินกู้เพื่อสวัสดิกำร (เงินทุนเลี้ยงชีพ)
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ กองทุนสงเคราะห์ ระหว่าง กองทุนสงเคราะห์ โดย นายประสงค์ ชาญวิทย์การ
ตาแหน่ง ผู้ อานวยการกองทุนสงเคราะห์ ผู้ รับมอบอานาจตามคาสั่ ง คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ที่
31/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า
“ผู้ให้ก”ู้ ฝ่ายหนึ่ง กับ..........................................................................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...........
ถนน..........................................ตรอก/ซอย...........................................แขวง/ตาบล............................................
เขต/อาเภอ.................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
โทรศัพท์...................................................... ผู้ถือบัตรประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรากฏตาม
สาเนาแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญา
กันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ยืมและผู้กู้ตกลงกูย้ ืมเงินตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบคาขอกู้แนบท้ายสัญญา
นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงินกู้”) จากผู้ให้กู้ตามจานวนเงินกู้ที่ผู้ให้กู้ได้พิจารณาอนุมัติและได้แจ้งหรือบอก
กล่าวให้ผู้กู้ทราบ ด้วยวิธีการในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณา
เห็นสมควร โดยผู้กู้ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้กู้กาหนดทุกประการ
แบบคาขอกู้ ใบอนุมัติสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ และเอกสารอื่นใดที่แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติของกองทุน
สงเคราะห์ให้ผู้กู้ทราบตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ โดยข้อความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้
กาหนดให้ผู้ให้กู้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของผู้ให้กู้เป็นที่สุด
ข้อ 2 ผู้กู้ตกลงจะชาระเงิน ต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ให้กู้ โดยการผ่อนชาระตามระยะเวลาและ
จานวนเงินผ่อนชาระต่องวด ตามที่ผู้ให้กู้แจ้งผลการพิจารณาตามข้อ 1 โดยชาระทุกสิ้นเดือนและไม่เกินวันที่
7 ของเดือนถัดไป
ข้อ 3 ผู้กู้ตกลงเบิกเงินจากผู้ให้กู้ครั้งเดียวเต็มจานวนในวันและเวลาที่ผู้ให้กู้จะกาหนด โดยผู้กู้ ตกลงให้
ผู้ให้กู้นาเงินกูย้ ืมจานวนดังกล่าวโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอกู้
ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยในจานวนต้นเงินกู้ยืมที่ผู้กู้เป็นหนี้ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ
4 (สี่) ต่อปี หรือตามประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของกองทุนสงเคราะห์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ข้อ 5 ผู้กู้ตกลงเสีย ค่าปรับ อัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี ในกรณีที่ผู้ กู้ผิ ดนัดชาระหนี้ หรือช าระหนี้
ล่วงเลยวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ผู้กู้ยินยอมให้คิดค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ผิดนัดชาระหนี้จนถึงวันที่
ชาระเงินโดยคานวณค่าปรับจากจานวนหนี้คงเหลือทั้งหมด
ข้อ 6 ผู้กู้ตกลงชาระหนี้เงินกู้ พร้ อมดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) ให้ แก่ผู้ ให้ กู้ ตาม
จานวนและเวลาที่กาหนด โดยวิธีการที่ผู้ให้กู้ได้กาหนดและได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้กู้ทราบ ด้วยวิธีการใน
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด ตามที่ผู้ให้กู้พิจารณาเห็นสมควร
/ผู้กู้ตกลง...

-2ผู้กู้ตกลงจะดาเนินการให้นายจ้างของผู้กู้เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งค่าจ้าง เงินเดือน หรือเงินอื่นใด ที่ผู้กู้มี
สิทธิจะได้รับจากนายจ้างให้แก่ผู้ให้กู้ ตามจานวน กาหนดเวลา และวิธีการที่ผู้ให้กู้ กาหนด จนกว่าจะชาระหนี้
ครบถ้วน
ข้อ 7 ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่ใช้บังคับอยู่แล้วในวันทา
สัญญานี้หรือที่จะออกใช้บังคับในอนาคต
ข้อ 8 กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้หรือไม่สามารถชาระหนี้แก่ผู้ให้กู้ 3 (สาม) งวดติดต่อกัน ผู้กู้ยินยอมให้
ผู้ให้กู้มีสิทธินาเงินทุนเลี้ยงชีพของผู้กู้มาหักกลบลบหนี้ได้
ข้อ 9 กรณี ผู้ กู้ ผิ ดสั ญ ญา ผู้ กู้ ยิ น ยอมให้ ผู้ ใ ห้ กู้ด าเนิ น ตามข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ มติ ของผู้ ให้ กู้ และ
ดาเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ให้กู้เลือกปฏิบัติได้ทุกกรณี หากกรณีมีการฟ้องร้องผู้กู้ยินยอมให้ฟ้องได้ที่ศาลที่
ผู้ให้กู้มีภูมิลาเนาอยู่
ที่อยู่ของผู้กู้ยืมที่ปรากฏในสัญญานี้ให้ถือเป็นภูมิลาเนาของผู้กู้ยืม การส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
จดหมายหรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืม ให้ส่งไปยังภูมิลาเนาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ และถือว่ าผู้
กู้ยืมได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าวทวงถาม จดหมายหรือเอกสารอื่นใดไปถึง
ภูมิลาเนาของผู้กู้ยืม ไม่ว่าผู้กู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดที่พานัก อยู่ในภูมิลาเนาของผู้กู้ยืมจะได้รับหนังสือบอกกล่าว
ทวงถาม จดหมายหรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม
หากผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา ผู้กู้ยืมจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงมายังผู้ให้กู้ยืมหรือได้บันทึก
ถ้อยคาการเปลี่ย นแปลงภูมิล าเนาไว้กับ เจ้ าหน้าที่ของผู้ ให้ กู้ยืม การละเลยไม่แจ้งเปลี่ ยนแปลงภูมิล าเนา
ดังกล่าวให้ผู้ให้กู้ยืมทราบ หากผู้ให้กู้ยืมได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม จดหมายหรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืม
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ให้ถือเสมือนว่าผู้กู้ยืมได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว
ข้อ 10 ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือว่าวันที่ผู้ให้กู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้และผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญานี้เป็นวันที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และถือว่าเป็นวันทา
สัญญานี้ด้วย
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ...............................................ผู้ให้กู้(กองทุนสงเคราะห์)
(………………………………………..)

ลงชื่อ....................................................ผู้กู้
(...................................................)

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

ลงชื่อ..................................................พยาน(เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
(..................................................)
ของสถานศึกษา)

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

ลงชื่อ...................................................ผู้รบั รอง(ผู้รับใบอนุญาต)
(..................................................)
ตราประทับโรงเรียน

สัญญำกู้ยืมเงินกองทุนสงเครำะห์เงินกู้เพื่อสวัสดิกำร (เงินทุนเลี้ยงชีพ)
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ กองทุนสงเคราะห์ ระหว่าง กองทุนสงเคราะห์ โดย นายประสงค์ ชาญวิทย์การ
ตาแหน่ง ผู้ อานวยการกองทุนสงเคราะห์ ผู้ รับมอบอานาจตามคาสั่ ง คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ที่
31/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้อานวยการกองทุนสงเคราะห์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า
“ผู้ให้ก”ู้ ฝ่ายหนึ่ง กับ..........................................................................อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...........
ถนน..........................................ตรอก/ซอย...........................................แขวง/ตาบล............................................
เขต/อาเภอ.................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
โทรศัพท์...................................................... ผู้ถือบัตรประชาชน/บัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรากฏตาม
สาเนาแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญา
กันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้ยืมและผู้กู้ตกลงกู้ยืมเงินตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบคาขอกู้แนบท้ายสัญญา
นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เงินกู้”) จากผู้ให้กู้ตามจานวนเงินกู้ที่ผู้ให้กู้ได้พิจารณาอนุมัติและได้แจ้งหรือบอก
กล่าวให้ผู้กู้ทราบ ด้วยวิธีการในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่น ใดตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณา
เห็นสมควร โดยผู้กู้ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้กู้กาหนดทุกประการ
แบบคาขอกู้ ใบอนุมัติสินเชื่อเพื่อสวัสดิการ และเอกสารอื่นใดที่แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติของกองทุน
สงเคราะห์ให้ผู้กู้ทราบตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ โดยข้อความใดที่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้
กาหนดให้ผู้ให้กู้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของผู้ให้กู้เป็นที่สุด
ข้อ 2 ผู้กู้ตกลงจะชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ให้กู้ โดยการผ่อนชาระตามระยะเวลาและ
จานวนเงินผ่อนชาระต่องวด ตามที่ผู้ให้กู้แจ้งผลการพิจารณาตามข้ อ 1 โดยชาระทุกสิ้นเดือนและไม่เกินวันที่
7 ของเดือนถัดไป
ข้อ 3 ผู้กู้ตกลงเบิกเงินจากผู้ให้กู้ครั้งเดียวเต็มจานวนในวันและเวลาที่ผู้ให้กู้จะกาหนด โดยผู้กู้ตกลงให้
ผู้ให้กู้นาเงินกู้ยืมจานวนดังกล่าวโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้ตามที่ระบุไว้ในแบบคาขอกู้
ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงชาระดอกเบี้ยในจานวนต้นเงินกู้ยืมที่ผู้กู้เป็นหนี้ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ
4 (สี่) ต่อปี หรือตามประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของกองทุนสงเคราะห์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ข้อ 5 ผู้กู้ตกลงเสีย ค่าปรับ อัตราร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี ในกรณีที่ผู้ กู้ผิ ดนัดชาระหนี้ หรือช าระหนี้
ล่วงเลยวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ผู้กู้ยินยอมให้คิดค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ผิดนัดชาระหนี้จนถึงวันที่
ชาระเงินโดยคานวณค่าปรับจากจานวนหนี้คงเหลือทั้งหมด
ข้อ 6 ผู้กู้ตกลงชาระหนี้เงินกู้ พร้ อมดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) ให้ แก่ผู้ ให้ กู้ ตาม
จานวนและเวลาที่กาหนด โดยวิธีการที่ผู้ให้กู้ได้กาหนดและได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ผู้กู้ทราบ ด้วยวิธีการใน
รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด ตามที่ผู้ให้กู้พิจารณาเห็นสมควร
/ผู้กู้ตกลง...

-2ผู้กู้ตกลงจะดาเนินการให้นายจ้างของผู้กู้เป็นผู้ดาเนินการจัดส่งค่าจ้าง เงินเดือน หรือเงินอื่นใด ที่ผู้กู้มี
สิทธิจะได้รับจากนายจ้างให้แก่ผู้ให้กู้ ตามจานวน กาหนดเวลา และวิธีการที่ผู้ให้กู้กาหนด จนกว่าจะชาระหนี้
ครบถ้วน
ข้อ 7 ผู้กู้ยืมจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งของผู้ให้กู้ยืมที่ใช้บังคับอยู่แล้วในวันทา
สัญญานี้หรือที่จะออกใช้บังคับในอนาคต
ข้อ 8 กรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้หรือไม่สามารถชาระหนี้แก่ผู้ให้กู้ 3 (สาม) งวดติดต่อกัน ผู้กู้ยินยอมให้
ผู้ให้กู้มีสิทธินาเงินทุนเลี้ยงชีพของผู้กู้มาหักกลบลบหนี้ได้
ข้อ 9 กรณี ผู้ กู้ ผิ ดสั ญ ญา ผู้ กู้ ยิ น ยอมให้ ผู้ ใ ห้ กู้ด าเนิ น ตามข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ มติ ของผู้ ให้ กู้ และ
ดาเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ให้กู้เลือกปฏิบัติได้ทุกกรณี หากกรณีมีการฟ้องร้องผู้กู้ยินยอมให้ฟ้องได้ที่ศาลที่
ผู้ให้กู้มีภูมิลาเนาอยู่
ที่อยู่ของผู้กู้ยืมที่ปรากฏในสัญญานี้ให้ถือเป็นภูมิลาเนาของผู้กู้ยืม การส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม
จดหมายหรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยืม ให้ส่งไปยังภูมิลาเนาดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ และถือว่าผู้
กู้ยืมได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวนับแต่วันที่หนังสือบอกกล่าวทวงถาม จดหมายหรือเอกสารอื่นใดไปถึง
ภูมิลาเนาของผู้กู้ยืม ไม่ว่าผู้กู้ยืมหรือบุคคลอื่นใดที่พานักอยู่ในภูมิลาเนาของผู้กู้ยืมจะได้รับหนังสือบอกกล่าว
ทวงถาม จดหมายหรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม
หากผู้กู้ยืมเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา ผู้กู้ยืมจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงมายังผู้ให้กู้ยืมหรือได้บันทึก
ถ้อยคาการเปลี่ย นแปลงภูมิล าเนาไว้กับ เจ้ าหน้าที่ของผู้ ให้ กู้ยืม การละเลยไม่แจ้งเปลี่ ยนแปลงภูมิล าเนา
ดังกล่าวให้ผู้ให้กู้ยืมทราบ หากผู้ให้กู้ยืมได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม จดหมายหรือเอกสารอื่นใดไปยังผู้กู้ยื ม
ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสัญญานี้ให้ถือเสมือนว่าผู้กู้ยืมได้ทราบข้อความในเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว
ข้อ 10 ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือว่าวันที่ผู้ให้กู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้และผู้ให้กู้ได้ส่งมอบเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ตาม
เงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญานี้เป็นวันที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ และถือว่าเป็นวันทา
สัญญานี้ด้วย
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ...............................................ผู้ให้กู้(กองทุนสงเคราะห์)
(………………………………………..)

ลงชื่อ....................................................ผู้กู้
(..................................................)

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

ลงชื่อ..................................................พยาน(เจ้าหน้าที่การเงิน
(..................................................)
ของสถานศึกษา)

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

ลงชื่อ...................................................ผู้รบั รอง(ผู้รับใบอนุญาต)
(..................................................)
ตราประทับโรงเรียน

หนังสือยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของสถำนศึกษำหักเงินชำระหนี้ให้กับกองทุนสงเครำะห์
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................อายุ........................ปี
บัตรประชาชนเลขที่...............................................วันที่ออกบัตร...........................วันที่หมดอายุ.........................
มีความประสงค์ และยินยอมให้เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษาที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบันและอนาคตหัก
เงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากโรงเรียน เพื่อชาระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ค่าปรับ (ชาระล่าช้า
เกินกาหนด ทุกสิ้นเดือนเกินกว่าวันที่ 7 ของเดือนถัดไป) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินเชื่อ
สวั ส ดิ ก ารของข้ า พเจ้ า ให้ แ ก่ ก องทุ น สงเคราะห์ จนกว่ า จะช าระหนี้ เ สร็ จ สิ้ น โดยเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ของ
สถานศึกษาไม่จาเป็นต้องขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีก
ลงชื่อ.......................................................................(ผู้ยื่นคาขอสินเชื่อ)
(......................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................พยาน(เจ้าหน้าที่การเงิน
(.....................................................................)
ของสถานศึกษา)
ลงชื่อ..................................................................พยาน(ผู้บังคับบัญชา)
(..................................................................)
คำรับรองเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของสถำนศึกษำหรือผู้ทำหน้ำที่แทน
ข้าพเจ้า................................................................ตาแหน่ง............................................ขอรับรองว่า
(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ผู้ยื่นคาขอสินเชื่อมีเงินเดือนคงเหลือสามารถหัก
เงิน ณ ที่จ่ายชาระหนี้ให้แก่กองทุนสงเคราะห์ได้
ลงชื่อ......................................................................(เจ้าหน้าที่การเงินของสถานศึกษา/ผู้ทาหน้าที่แทน)
(......................................................................)
คำรับรองผู้รับใบอนุญำตโรงเรียน
ข้าพเจ้า....................................................................ตาแหน่ง.................................................................
ขอรั บ รองว่ า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................. ผู้ ยื่ นค าขอสิ น เชื่ อเป็ น
ผู้ใต้บังคับบัญชาจริง และขอรับผิดชอบหักเงิน ณ ที่จ่ายชาระหนี้ให้กับกองทุนสงเคราะห์ ทุกสิ้นเดือน โดยไม่
เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง(ผู้รับใบอนุญาต)
(...........................................................)
ประทับตราโรงเรียน

คำยินยอมของคู่สมรส (ถ้ำมี)
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................( คู่สมรส) อายุ................ปี
ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา ของ..........................................................(ผู้กู้) ขอทาหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้............................................................สามี/ภรรยา(ผู้กู้) ทานิติกรรม
ทุกชนิดกับกองทุนสงเคราะห์ อันเป็นการจัดการสินสมรส ทั้งในส่วนของผู้ยื่นคาขอสินเชื่อและของคู่สมรสได้
ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ คู่สมรสของผู้ยื่นคาขอสินเชื่อ ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้า
พยาน
ลงชื่อ...................................................ลายมือชื่อคู่สมรส
(...................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน(ผู้ก)ู้
(.....................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
(........................................................)

หนังสือยินยอมให้หักเงินทุนเลี้ยงชีพ
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. อายุ............................ปี
บัตรประชาชนเลขที่...........................................วันที่ออกบัตร...........................วันที่หมดอายุ.............................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ยินยอมให้กองทุนสงเคราะห์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” หักเงินทุนเลี้ยงชีพของผู้ กู้
ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้แก่ผู้ให้กู้ 3 งวดติดต่อกัน ตามสัญญาเงินกู้ข้อ 6 และข้อ 8 ที่ให้ไว้กับผู้ให้กู้
ตามจานวนหนี้ที่คงค้าง พร้อมดอกเบี้ย ค่าปรับ (ชาระล่าช้าเกินกาหนด ทุกสิ้นเดือนเกินกว่าวันที่ 7 ของเดือน
ถัดไป) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นจากการกู้สินเชื่อเพื่อสวัสดิการ(เงินทุนเลี้ยงชีพ) เพื่อมาหักกลบลบ
หนี้ในส่วนที่คงค้าง พร้อมดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ถ้ามี)
การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้กู้ลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมให้หักเงินทุนเลี้ยงชีพ และ
เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้ความยินยอม(ผู้ก)ู้
(....................................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน(เจ้าหน้าการเงิน
(...................................................)
ของสถานศึกษา)
ลงชื่อ..................................................พยาน(ผู้รับใบอนุญาต)
(..................................................)
ประทับตราโรงเรียน

