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ข้าพเจ้ามีความประสงค์
ขอพักชําระหนี้ เงินกูส้ ามัญ (เงินต้ น) เป็ นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564
ตามรายละเอียดของมาตรการนี้
มาตรการที่ 1 พักชําระหนีเ้ งินกู้สามัญ (เงินต้ น) เป็ นเวลา 3 เดือน
1.สมาชิกยื่นขอพักชําระหนีเ้ งินกูส้ ามัญ (เงินต้น) เป็ นเวลา 3 เดือน ตามความสมัครใจของสมาชิก แต่ตอ้ ง
ชําระดอกเบีย้ เงินกูเ้ ป็ นรายเดือน ตามปกติของสัญญาเงินกูเ้ ดิม และสมาชิกรายใดผิดนัดการส่งดอกเบีย้
ให้ถือว่าสิน้ สุดการพักชําระหนีเ้ งินต้น สมาชิกสามารถเลือกพักชําระหนีเ้ งินกูส้ ามัญ (เงินต้น) ทีไ่ ม่ใช่
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ได้เพียง 1 สัญญา
2.สมาชิกที่ ไม่ สามารถยืน่ ขอพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น)
2.1 สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2564 ไม่สามารถยืน่ คําขอพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น)
2.2 เคยผิดนัดชําระหนี้ในรอบปี บัญชี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564)
3. การพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) 3 เดือน ไม่นบั รวมเป็ นงวดชําระหนี้ เพื่อใช้ในการยืน่ กูเ้ งินสามัญครั้ง
ต่อไป
4. สัญญาเงินกูท้ ี่ขอพักชําระกูส้ ามัญ (เงินต้น) ต้องผ่อนชําระมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 งวด
5. กรณี สัญญาใช้บุคคลคํ้าประกัน ต้องให้ผคู ้ ้าํ ประกันเซ็นต์ยนิ ยอมให้พกั ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) และ
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนา
6. ไม่ยนิ ยอมให้นาํ สลิปเงินเดือนคงเหลือในช่วงที่พกั ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) ไปกูเ้ งินสถาบันการเงินอื่น
โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากสหกรณ์ ทราบจะใช้สิทธิยกเลิกการพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) สมาชิกทันที
7. สมาชิกที่ขอพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) จะไม่ถือว่าตกเป็ นผูผ้ ิดนัดหรื อขาดส่ งเงินงวด ชําระหนี้
8. สมาชิกที่พกั ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) จะมีสิทธิกสู้ ามัญใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญที่ส่ง
ชําระแล้ว 6 เดือนตามระเบียบของสหกรณ์ (ไม่นบั ที่พกั ชําระหนี้เงินต้น) และเมื่อกูส้ ามัญใหม่จะต้องหัก
เงินต้นที่พกั ด้วยทั้งหมด หรื อ สมาชิกยืน่ หนังสื อเพื่อขอยกเลิกการพักชําระหนี้ได้ หากต้องการกูส้ ามัญใหม่
9. ในการส่ งชําระหนี้เงินต้นที่พกั ชําระ 3 เดือน สหกรณ์จะรวมเงินต้ นที่พกั ชําระทั้ง 3 เดือน หารด้ วย 12 แล้ ว
นําไปเฉลีย่ หักชําระหนีเ้ งินต้ นในปี สุ ดท้ ายของสั ญญาเงินกู้ (ยกเว้นกรณี การกูส้ ามัญใหม่ จะหักหนี้ที่พกั
ทั้งหมด)
สมาชิกจะไม่มีสิทธิกเู้ งินสามัญในห้วงเวลาที่พกั ชําระหนี้ เว้นแต่ สมาชิกยืน่ หนังสื อเพื่อขอยกเลิก
การพักชําระหนี้ หรื อตามเกณฑ์การกูเ้ งินสามัญตามระเบียบของสหกรณ์
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ขอพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) เมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้า
ขอให้สหกรณ์ดาํ เนิ นการหักเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)...........................................ผูย้ นื่ คําขอ
(....................................................)

-3ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา (ไม่ต่าํ กว่าระดับชํานาญการ)
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า (นาย/นาง/น.ส.)............................................................................................................
เห็นควรอนุมตั ิให้พกั ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) เป็ นระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564)
ไม่อนุมตั ิให้พกั ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) เนื่ องจาก.................................................................................
(ลงชื่อ).............................................................ผูบ้ งั คับบัญชา
(..............................................................)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ฯ
เรี ยน ผูจ้ ดั การ
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า (นาย/นาง/น.ส.)...............................................................................เห็นควรให้
อนุมตั ิพกั ชําระเงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) เป็ นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564
ไม่อนุมตั ิให้พกั ชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) เนื่ องจาก.................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(.....................................................)
(ลงชื่อ).......................................................หัวหน้าฝ่ าย
(........................................................)

อนุมัติ
ไม่ อนุมัติ เนื่องจาก...............................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................................ผูจ้ ดั การ
(...................................................................)

หนังสื อแสดงความยินยอมของผู้คํา้ ประกันการพักชําระหนีเ้ งินกู้สามัญ (เงินต้ น) รอบ 2 (ระบาดระลอก 3)
ตามมาตรการช่ วยเหลือสมาชิกที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่ า หรื อ COVID – 19
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ จํากัด
เขียนที่.............................................................................
วันที่......................................................................
ข้าพเจ้า(ชื่อผูค้ ้ าํ ประกัน)..............................................................สมาชิกเลขที่..................................อายุ...............ปี
เลขประจําตัวประชาชน เลขที่..............................................................................ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบท้ายหนังสื อนี้
ตําแหน่ง.............................................................สังกัด...........................................................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.......................หมู่ที่................ถนน.............................ตําบล/แขวง...........................................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ ...................โทร.............................................
ข้าพเจ้าในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันตามสัญญาเงินกูส้ ามัญของ (นาย/นาง/น.ส)....................................................................
สัญญาเงินกูส้ ามัญเลขที่...............................................ลงวันที่..............................................................................................
หนังสื อฉบับนี้ให้เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ ที่ทาํ การพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) ทั้งนี้ไม่เป็ นการแปลง
หนี้ใหม่ แต่เป็ นเพียงการพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึน จากการได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรื อ COVID - 19 รอบ 2 (ระบาดระลอก 3)
ข้าพเจ้าผูค้ ้าํ ประกันยินยอมให้ผกู ้ ูซ้ ่ ึงข้าพเจ้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันอยู่ และให้สหกรณ์ฯ สามารถทําการพักชําระหนี้เงินกู้
สามัญ (เงินต้น) เป็ นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 และสหกรณ์จะเอาเงินต้นที่พกั
ชําระหนี้ 3 เดือน หารด้วย 12 แล้วนําไปเฉลี่ยจ่ายในปี สุดท้ายของสัญญาเงินกู้ (ยกเว้นกรณี การกูส้ ามัญใหม่ จะหักหนี้ที่พกั
ทั้งหมด) ซึ่งข้าพเจ้าในฐานะผูค้ ้ าํ ประกันในหนี้ดงั กล่าวยินยอมในทุกกรณี โดยหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ให้ถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งของหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญของผูก้ ู้ และหนังสื อขอพักชําระหนี้เงินกูส้ ามัญ (เงินต้น) ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบ
ข้อความทั้งหมดและเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).........................................................ผูค้ ้าํ ประกัน
(.........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(.........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(.........................................................)

